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Svenska PostkodLotteriet
Som förmånstagare har Neuroförbundet under 2014 fokuserat på 
nio projekt som har möjliggjorts med stöd av PostkodLotteriet. 
Målet med alla projekt är att ge stöd och kraft till enskilda indivi-
der som lever med en neurologisk diagnos eller funktionsnedsätt-
ning. Fokus under 2014 har varit: 
Diagnosstöd, Neurodagen, lokal kraftsamling, juridiskt stöd,  
utveckling hemsidan, utveckling nyhetsbrev och marknadsåtgärder, 
opinionsbildning av Flexjobb och Neurorapporten. 

Dessutom pågår det treåriga informationsprojektet BrainBus, finan-
sierat av PostkodLotteriets projektområde för mångfald och tole-
rans. Projektet drivs av Neuroförbundet tillsammans med  
ParkinsonFörbundet. Syftet är att allmänheten ska lära sig mer om 
hur det är att leva med neurologiska diagnoser.

Svensk Insamlingskontroll
Neuroförbundets 90-konton granskas av Svensk insamlings-
kontroll. Med den kontrollen garanteras att penninginsamlingar 
sker på ett ansvarsfullt och korrekt sätt och att pengarna används 
till ändamålet, samt att gränsen för administrations- och insam-
lingskostnader inte överskrids.

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII
Neuroförbundet är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlings-
råd, FRII - en branschorganisation som arbetar för tryggt givan-
de. Bland FRIIs medlemmar finns Sveriges största och ledande 
insamlingsorganisationer. FRII verkar för att öka förtroendet för 
insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompe-
tensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren 
för insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot 
givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas 
transparent, etiskt och professionellt.

Neuroförbundet i sociala media

facebook.com/nervsystemet

@neurosweden

@neuroforbundet och @brainbus_se

Neuroförbundet
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Inledning
Då var det dags för en tillbakablick på året 
som har gått. 2014 blev ett år präglat av nya 
arbetssätt och nya processer för Neuroför-
bundet. Vi har fått uppmärksamhet både för 
våra kampanjer, som Ice Bucket Challenge, 
vårt intressepolitiska arbete för att förbättra 
arbetsmarknaden och neurosjukvården och, 
inte minst vårt informationsprojekt, BrainBus. 

Välkomna till vår verksamhetsberättelse, som 
visar ett axplock av vårt arbete för att göra li-
vet lättare för alla med en neurologisk diagnos. 

Neuroförbundet har under 2014 fortsatt 
påverkansarbetet inom de områden som 
kongressen beslutade om 2013; jämlik neuro-
sjukvård och rehabilitering, rättighetsfrågor, 
arbete- och sysselsättningsfrågor samt hur 
Neuroförbundet ska växa som organisation. 

Personer med neurologiska diagnoser och 
symtom möts ofta av okunskap och fördo-
mar, både inom sjukvården, arbetslivet och 
i sociala sammanhang. Behovet av stöd och 
juridisk rådgivning har ökat under året, något 
som bland annat visar sig i statistiken över 
behandlade juridiska ärenden.

Neuroförbundet, som är Sveriges första in-
tresseorganisation specialiserad på neurologi, 
arbetar för att öka och sprida kunskap om just 
neurologin. Vårt mål är att människor som 
lever med neurologiska diagnoser har samma 
möjligheter och rättigheter som alla andra. 

För första gången tog vi fram en rapport, 
Neurorapporten, som ger en bild av neuro-
sjukvårdens status i Sverige. Årets rapport fo-
kuserade på betydelsen av att få tidig diagnos 
och behandling. Vår ambition är att ge ut en 
Neurorapport varje år.

Förbundets medlemsvärvarkampanj, med 
artisten Louise Hoffsten som budbärare, gav 
ett fantastiskt gensvar. Budskapet, Jag är 
inte ensam, togs emot väl och gav oss en bra 
skjuts uppåt i antal medlemmar. 
Vårt nya namn och vår nya profil gör det lätt-
are för många att ansluta till oss som intres-
seorganisation. De flesta medlemmar väljer 
att stanna kvar hos oss och nya kommer till, 
vilket är ett kvitto på att medlemskapet i 
Neuroförbundet är värdefullt. 

Stort och varmt tack till er alla som har 
bidragit med tid, kunskap, engagemang eller 
gåvor till Neuroförbundet och fonden under 
året som gått. Vi hoppas ni är med oss på vår 
fortsatta resa för att göra livet lättare för alla 
som lever med en neurologisk diagnos.
  
Lise Lidbäck
Förbundsordförande

Marit Jenset
Generalsekreterare
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Stöd till medlem

Behov av råd och stöd ökar markant

Diagnosstödjare
Hur olika personer hanterar ett besked och 
lär sig leva med sin neurologiska diagnos, är 
mycket individuellt. Därför är det svårt att ge 
generella råd. Samma gäller närstående.
Ett samtal med någon som lever i liknande 
situation, är dock ofta till stor hjälp. 
Neuroförbundets diagnosstödjare är medlem-
mar i förbundet. De ger råd och stöd utifrån 
egna erfarenheter och bidrar till vägledning i 
ett liv med nya förutsättningar. 

Kontakterna ser väldigt olika ut liksom sam-
talsområdena. De kan gälla allt från familje-
problem, kärlek, arbete och fritid till erfaren-
heter av olika vårdinsatser.  

Rättsombud
Att leva med en neurologisk diagnos inne-
bär ofta behov av olika samhällsinsatser. 
Neuroförbundets medlemmar kan få hjälp 
av förbundets rättsombud vid ansökan eller 
överklagan av sådana insatser inom en rad 
olika områden. 

Rättsombuden rekryteras bland våra medlem-
mar och har lång erfarenhet av att ge råd och 
stöd. De får också fortlöpande utbildning och 
möjlighet till erfarenhetsutbyte sinsemellan.

Förbundet har även hjälpredor, mallar och 
nätbaserad information till nytta vid ansök-
ningar eller överklaganden, liksom artiklar i 
medlemstidningen Reflex. Informationsmöten 
arrangerades också tillsammans med lokalför-
eningar för både medlemmar och potentiella 
medlemmar. 

Aktiviteter
Våra lokala föreningar och länsförbund är 
övervägande ideellt arbetande personer, som 
arrangerar medlemsaktiviteter och tillvaratar 
medlemmarnas intressen gentemot kommuner 
och landsting. Lokalföreningar, länsförbund 
och distrikt är hjärtat i Neuroförbundets 
kamratstödjande verksamhet.

Ett exempel på föreningsaktivitet, som dessutom får stöd av 
NHR-fonden för sin rehabiliterande insats, är de bowling träffar 
som Neuroförbundets lokalförening på Österlen anordnar.  
Bowling kräver både skicklighet, styrka och tajming. Dessut-
om skapar det social gemenskap.  Birgitta Lindberg (bilden) 
siktar in sig på en strike.

– Det betydelsefulla med vår lokalförening är att vi gör saker 
tillsammans. Det blir som en storfamilj, säger Anita Ling, 
ordförande i Neuroförbundet Österlen. (Infälld)
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Föreningsutveckling

Nya arbetsformer 
Lokala föreningar har också möjlighet att ar-
beta intressepolitiskt, med inriktning på kom-
munala frågor medan länsförbunden riktar 
sig till landstingen. Exempel på viktiga lokala 
frågor är fysisk tillgänglighet, färdtjänst, hem-
tjänst och assistans samt landstingsfrågor som 
kan handla om neurosjukvårdens resurser och 
inriktning liksom neurologisk rehabilitering. 

Förutsättningarna för föreningsverksamhet är 
under stor förändring. Minskande kommu-
nala och regionala bidrag, färre personer som 
vill åta sig traditionella föreningsuppdrag och 
nya sätt att kommunicera är några trender, 
som innebär behov av förändrade arbetssätt. 

Förbundet har tillsammans med Gävleborgs 
länsförbund därför provat nya arbetsmetoder 
sedan 2012. Syftet är att finna fler engagerade 
medlemmar och att Neuroförbundets aktivi-
teter ska leda till bättre neurologisk rehabili-
tering. 

Arbetsmodellen praktiserades under 2014 i 
ytterligare insatser med riksförbundets aktiva 
stöd i länsförbunden Västerbotten, Jämtland 
och Örebro. Under senhösten påbörjades 
motsvarande arbete i Skåne, Västra Götaland, 
Jönköping, Uppsala och Västmanlands län.
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Medlemsvärvning och insamling

Kampanjen ”Jag är inte ensam”

Under 2014 annonserade förbundet för första 
gången med betalda annonser i storstadspress 
på temat ”Jag är inte ensam” med Louise 
Hoffsten som ansiktet utåt. 

Syftet med annonseringen var till att börja 
med att värva medlemmar och under decem-
ber fram till nyår 2014/2015 skiftade dags-
pressannonseringen över till en insamlingsak-
tivitet, fortfarande med Louise Hoffsten som 
ansiktet utåt.

Gåvor skänks både till vår stödjande verksamhet och till fonden för forskning, rehabilitering och rekreation. Gåvor till fonden 
skänks  vanligen till ”allmänt”, dvs fonden är fri att bestämma ändamål. Öronmärkning av gåvor till fonden avseende diagnos, 
fördelade sig för 2014 enligt diagrammet ovan.

Insamlade medel till fonden
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Vi fick ett mycket bra genomslag. Så många 
som 330 nya personer ville prova ett tre må-
naders fritt prova på medlemskap. Vid annon-
sering på Facebook har vi kunnat konstatera 
att de första annonserna gav bra gensvar. 

Dessutom kan vi se att de aktiviteter som 
lokalföreningar och distrikt/länsförbund ge-
nomför varje år på förbundets gemensamma 
aktivitetsdag Neurodagen i slutet av septem-
ber, ger ett gott resultat i medlemsvärvning.

Vid årsskiftet 2014/2015 hade Neuroförbun-
det 13 660 medlemmar, en ökning med 615 
medlemmar, vilket är en större ökning än vid 
förra årsskiftet.  

Insamlingskampanjen, som också kombine-
rades med annonsering i storstadspress gav 
ett bra resultat till förmån för neurologisk 
forskning.
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Neurologisk forskning

ALS Ice Bucket Challenge

ALS Ice Bucket Challenge var en spontan, 
privat insamlingskampanj, som startade på 
sensommaren 2014 i USA och sedan fick 
spridning över hela världen via sociala medier. 
Kampanjen startades via den amerikanska 
basebollspelaren Pete Frates, som själv lever 
med den neurologiska diagnosen ALS. Utma-
ningen handlade om att hälla en hink isvatten 
över sig, filma detta och sprida filmen i sociala 
medier. Uppmaningen skickades vidare till 
vänner och bekanta, företag och föreningar 
– alla utmanade varandra med syfte att få in 
så mycket pengar som möjligt till ALS-forsk-
ningen. 

När ALS Ice Bucket Challenge dök upp i soci-
ala medier hakade Neuroförbundet snabbt på 
trenden och startade Sveriges första ALS Ice 
Bucket Challenge till förmån för ALS-forsk-
ning. Bland annat antog Neuroförbundets 
ordförande, Lise Lidbäck, utmaningen och 
så var det hela igång. Neuroförbundet fick 
stort genomslag i media och lyckades samla in 
500 000 kronor genom kampanjen.

Styrelsen för Neuroförbundets forsknings-
fond, NHR-fonden, beslutade en kort tid efter 
att bevilja motsvarande summa från fonden, 
vilket resulterade i ett forskarstipendium 
på en miljon kronor. Stipendiet tilldelades 
ALS-forskaren och professorn Peter Andersen 
i Umeå. Även utdelningen, den första av sitt 
slag i Sverige, blev uppmärksammad i både 
tidningar och TV. 

Utöver denna extra utdelning för ALS-forsk-
ning, delade Neuroförbundets forskningsfond, 
ut sina årliga anslag till klinisk neurologisk 
forskning. Detta skedde efter sedvanlig ut-
annonsering till unga forskare inom ett antal 
olika områden. 

Den ordinarie utdelningen uppgick till ett 
sammanlagt värde av ca tre miljoner kronor.

Neuroförbundets ordförande, Lise Lidbäck, överlämnar en 
check på en miljon kronor till professor Peter Andersen, Umeå. 
Det extra anslaget ur NHR-fonden gjordes möjligt genom ALS 
Ice Bucket Challenge, där givare bidrog med 500 000 kr och 
fondstyrelsen beslutade att matcha denna summa och därmed 
dela ut en miljon kronor. Prisutdelningen skedde på en isbar.

Till höger: Lotta Sydäng-Melin, insamlingsansvarig, tar sig 
vatten över huvudet i den internet-spridda utmaningen att 
skänka pengar till ALS-forskning. En kampanj som fick stort 

genomslag i augusti-september 2014.
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Opinion

Neurorapporten

Neuroförbundet släppte år 2014 sin första 
utgåva av Neurorapporten. Den ingår i en 
långsiktig satsning med syfte att belysa olika 
delar av neurologin, betydelsefulla för 
Neuroförbundets medlemmar.
Neurorapporten innehöll 2014 bland an-
nat resultatet av en enkät bland förbundets 
medlemmar. I den uppger en fjärdedel av de 
svarande att det dröjt mer än ett år från det 
att de sökt läkare tills de fick sin diagnos. 
För 14 procent har det tagit mer än två år 
från symtom tills rätt behandling har kunnat 
påbörjas.

Neurorapporten pekade förutom dagens 
situation ut angelägna förbättringsområden. 
Neuroförbundet föreslår därför: 

• 300 fler neurologer samt att neurologer ska 
arbeta med neurologi. Detta är nödvändigt 
för att korta tiden från symtom till rätt 
diagnos och behandling.

• Att återbesök ska ingå i vårdgarantin. Ett 
krav för att säkerställa modern neurologisk 
behandling.

• Neurologiska specialistcentra behövs i Sve-
riges sex sjukvårdsregioner. Specialistcentra 
kan bidra till att säkerställa kompetens och 
kontinuitet för alla neurologiska diagnoser.  

Neurorapporten togs fram med stöd från 
Neuroförbundets egen fond NHR-fonden och 
i samarbete med Svenska Neurologförening-
en. Den används lokalt, regionalt och natio-
nellt vid kontakter med olika beslutsfattare.

Valet 2014
Inför och under valåret 2014 drev Neuroför-
bundet frågor inom två huvudområden: 
neurosjukvården och Flexjobb. 
Neuroförbundets krav på en modern neuro-
sjukvård innebär:

• Fördubbla antal neurologer och låt dem 
jobba med neurologi 

• Vårdgarantin ska även omfatta årliga åter-
besök

• Statliga garantier för alla läkemedelskostnader 

• Regelbunden och individuell rehabilitering 
ska garanteras

• Nationella riktlinjer för behandling av alla 
neurologiska diagnoser 

Första utgåvan av Neurorapporten släpptes 2014 och den pe-
kar på hur svensk neurosjukvård ser ut just nu, men framförallt 
beskrivs förbättringar som behöver göras.
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Neuroförbundet menar att Flexjobb kan 
hjälpa till att hindra utslagningen från ar-
betsmarknaden för personer med nedsatt 
arbetsförmåga till följd av funktionsnedsätt-
ning. Flexjobb är i korta drag en anpassad 
tjänst för personer med permanent nedsatt 
arbetsförmåga. Arbetsgivaren betalar för det 
jobb som utförs och staten skjuter till resten. 
Flexjobbare ger 100 procent av sin förmåga 
och får en heltidslön. 

Förslaget har väckt intresse bland många 
politiker och beslutsfattare och nämndes som 
en intressant möjlighet i regeringsförklaringen 
av den nya tillträdande regeringen i oktober 
2014. 

Bristande tillgänglighet som 
diskrimineringsgrund 
Varje torsdag morgon sedan december 2011 
mellan kl 8.00-9.00 har ”Torsdagsaktionen” 
pågått utanför regeringskansliet Rosenbad. 
Tillsammans med representanter från olika 
funktionshinder-organisationer har Neuroför-
bundet delat ut flygblad med påminnelse om 
att någon proposition om att klassa otillgäng-
lighet som diskriminering ännu inte kommit. 
Enligt det åtagande Sverige gjort genom att 
ratificera FN:s konvention om delaktighet och 
jämlikhet för personer med nedsatt funktions-
förmåga, borde detta ha gjorts. 

Efter påtryckning antogs en lag i frågan av 
riksdagen den 24 juni 2014 och den började 
gälla 1 januari 2015. Neuroförbundet var 
dock liksom övriga demonstrerande organi-
sationer missnöjda med den nya diskrimine-
ringslagen, då den anses alltför verkningslös 
och inte kommer att kunna göra förväntad 
nytta. Förbundet fortsätter nu driva frågan i 
nya former.

Inför valåret 2014 trycktes två Reflex Special: ”Modern svensk Neurosjukvård” och ”Flexjobb”. 
Syftet var att lyfta fram viktiga områden för Neuroförbundets medlemmar. 
Neurosjukvården måste förbättras för att alla som behöver skall få tillgång till den bästa neurosjukvården. 
Det gäller också rätten till rehabilitering och möjligheten att fungera på den svenska arbetsmarknaden.
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Projekt

BrainBus

Neuroförbundet har beviljats sju miljoner 
kronor från Svenska PostkodLotteriets pro-
gramsatsning för Mångfald och tolerans för 
att genomföra projektet BrainBus, tillsam-
mans med Parkinsonförbundet. Projektet 
startade 1 januari 2014 och kommer att pågå 
i tre år. Den mobila utställningen om hjärnan 
kommer att turnera i Sverige under sommar-
månaderna 2014-2016.

Genom BrainBus har vi en unik möjlighet att 
sätta neurologiska diagnoser på kartan och 
informera gemene man om hjärnans sjukdo-
mar. Målet är att informera om hjärnan på ett 
sätt som alla förstår och skapa engagemang 
för de påverkansfrågor vi driver. 

BrainBus visar olika människors förutsätt-
ningar för att leva sina liv. Ökad kunskap 
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och personliga möten är nödvändigt för att 
minska fördomar och förutfattade meningar 
om den som lever med en kronisk sjukdom. 
Bussen i sig är en fantastisk mötesplats som 
välkomnar alla besökare. Vi vill visa att ett 
inkluderande samhälle är ett rikare samhälle. 

Information, forskning och bra behandling 
är viktigt för alla som lever med en diagnos 

men också för närstående, som ofta får dra ett 
tungt lass. Genom BrainBus kan vi driva på 
att vård och behandling blir bättre, då för-
bättras mångas vardag. Besökarna på Brain-
Bus kan agera för en rättvis och jämlik vård 
samt stödja oss med sin tid eller pengar till 
bra aktiviteter eller forskning. 

BrainBus startade utställningsturnén 2014 
under Almedalsveckan i Visby. Turnén pågick 
i tio veckor, gjorde 35 stopp över hela landet 
och genomförde 50 utställningsdagar. Ungefär 
12 000 personer besökte utställningen och 
3 400 personer skrev på vårt intressepolitiska 
upprop om att vi behöver ytterliga 300 neuro-
loger inom den svenska neurosjukvården. 
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Förvaltningsberättelse

Neuroförbundets ändamål 
Neuroförbundet (f.d. Neurologiskt Handikap-
pades Riksförbund) är en allmännyttig ideell 
förening som bildades 1957.  

Förbundet är en riksomfattande intresseorga-
nisation som arbetar tillsammans med tillhö-
rande länsförbund och lokalföreningar. 

Organisationen har som ändamål att arbeta 
för att personer med neurologiska sjukdoms-
tillstånd/skador och deras närstående skall få 
sina behov och rättigheter tillgodosedda och 
ges förbättrade levnadsvillkor (Neuroförbun-
dets ändamålsparagraf).

Förbundet är partipolitiskt obundet.

Allt vårt arbete skall ske på etiskt godtagbara 
grunder utifrån förbundets grundläggande 
värdering: Alla människors lika värde och 
allas lika rätt till ett gott liv.

Att förbättra livsvillkoren för personer med 
neurologiska diagnoser innebär att vi företrä-
der våra medlemmars intressen i påverkansar-
bete gentemot stat, landsting och kommuner, 
andra myndigheter och beslutande organ. 
Det innebär också att vi ger service i form 
av information samt råd och stöd till med-
lemmar och närstående.  Förbundet erbjuder 
också viss kurs- och konferensverksamhet 
till medlemmar, profession och föreningsliv. 
Föreningslivet erbjuder också medlemmarna 
en rad intressanta aktiviteter.  

Förbundets 13 660 medlemmar, är till övervä-
gande del personer med neurologiska diag-
noser samt deras närstående. Medlemmarna 
finns i våra 80 lokalföreningar, som ingår i 17 
länsförbund och ett distrikt. 

Medlemskapet i Neuroförbundet 
Medlemsavgift betalas en gång per år, eller 
månadsvis via autogiro. Avgiften varierar 
beroende på vilken lokalförening medlemmen 
väljer att tillhöra. Som medlem i Neuroför-
bundet får du:

• Intressepolitisk bevakning och påverkan. 
Du kan bland annat vara med och påverka 
tillgång till individuellt inriktad rehabilite-
ring, hela neurosjukvårdens upprustning, 
personlig assistans och ett mer flexibelt 
arbetsliv. 

• Magasinet Reflex, som utkommer med sex 
nummer per år. Finns också som taltidning.

• Nyhetsbrev om forskning och utveckling 
inom neurologin, omvårdnad och aktuella 
samhällsfrågor.

• Juridiskt stöd via våra rättsombud med 
rådgivning och företräde av medlemmar i 
rättstvister.

• Råd och stöd från våra diagnosombud.

• Tillgång till Neuroförbundets hjälpredor 
med råd och tips om samhällets stöd och 
service.

• Tillgång till exklusiva medlemssidor på 
hemsidan neuroforbundet.se

• Möjlighet att delta i förbundets olika ut-
bildningar och konferenser.

• Erbjudande om familjeläger. 

• Möjlighet att resa med trygghet. Neuro-
förbundets föreningar väljer bra boende, 
intressanta resmål och utflykter samt assis-
tans från våra medhjälpare.  

• Fri tillgång till Neuroförbundets informa-
tionsmaterial om olika neurologiska diag-
noser och symptom. 

• Rabattavtal med olika företag, som 
Volkswagen, Scandic, Etac, Kalmar-tram-
pen. Läs mer om aktuella avtal på 
neuroforbundet.se

• Erbjudande om att teckna olycksfallsför-
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säkring med livbelopp p.g.a. olycka, utan 
föregående hälsoprövning.

Medlemsaktiviteter
Våra medlemsaktiviteter är mycket uppskatta-
de, det visar utvärderingar efter varje akti-
vitet. Vi arrangerar veckolånga familjeläger 
på sommaren. Syftet är att erbjuda familjer 
där mamma och/eller pappa lever med en 
neurologisk diagnos möjlighet till en vecka 
fylld med olika aktiviteter. Delar av aktivite-
terna riktar sig särskilt till barnen, som kan 
knyta kontakter med nya kompisar. Förutom 
att prova olika fritidsaktiviteter finns också 
inslag för reflektion med särskilt tema om en 
diagnos och vad det kan innebära för var-
dagslivet. Syftet är även att inspirera och tipsa 
deltagarna om nya sätt att hantera sin föränd-
rade livssituation. 

Under 2014 genomfördes två familjeveckor 
och två diagnoskurser för MS och polyneuro-
pati samt två kurser med relationstema.  

Verksamheter 

Rättsombud
Till förbundets juridiska rådgivning för med-
lemmar inkom under året 442 ärenden. 

Via Neuroförbundets rättsombud får medlem-
mar kunnig vägledning i sociala rättigheter 
samt aktiv hjälp i myndighetskontakter eller 
vid överklagan. Flest ärenden handlar om 
LSS, Socialtjänstlagen och assistansersättning, 
men även handikappersättning och sjukpen-
ning och sjukersättning är vanliga. Rättsom-
buden bistår även med stöd inom områdena 
färdtjänst, riksfärdtjänst samt bostadsanpass-
ning och vårdskador (patientförsäkringen).

Rättsombuden är rekryterade bland våra 
medlemmar och har lång erfarenhet av att 
ge råd och stöd inom dessa områden. De får 

också fortlöpande utbildning och möjlighet 
till erfarenhetsutbyte sinsemellan vid gemen-
samma utbildningar under verksamhetsåret. 

Under året har också besöksstatistiken på ju-
ridiksidorna på neuroforbundet.se ökat mar-
kant och den särskilda informationen i vår 
medlemstidning Reflex röner mycket intresse. 
På dessa sidor beskrivs insatser man kan 
ansöka om från kommunen eller försäkrings-
kassan. Medlemmar kan bakom inloggning 
hämta hjälpredor och mallar att använda vid 
ansökningar om insatser, eller vid kontakter 
med myndigheter eller domstolar. 

Vid sju tillfällen under året har förbundet 
också, tillsammans med föreningslivet, ar-
rangerat informationsmöten runt om i landet 
för både medlemmar och potentiella medlem-
mar. Ca 400 personer har genom dessa tillfäl-
len fått nyttig information om sina rättigheter.

Vi har under 2014 vid nio tillfällen haft sär-
skilda utbildningstillfällen för personal inom 
sjukvården. Då har vi gått igenom och berät-
tat om vår tjänst om rättigheter och hur detta 
kan komplettera och underlätta för sjukvår-
dens personal.

Neuroförbundets rättsombudsarbete bedrivs 
med stöd från Svenska PostkodLotteriet. 

Diagnosstödjare
Förbundets diagnosstödjare är engagerade 
och ideellt arbetande medlemmar som ger 
råd, stöd och information till framför allt en-
skilda i en besvärlig livssituation. De kan dela 
med sig från egna erfarenheter av att leva med 
sina respektive diagnoser i samtal per telefon 
och e-post samt i dialog via våra forum på 
hemsidan. 

Under 2014 har antalet samtal varit fortsatt 
stort. Kontakterna kan se väldigt olika ut. 
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Frågor om diagnosen, diagnostisering och be-
handling är vanliga. Men det är inte ovanligt 
att människor ringer och söker råd och stöd 
i och omkring mycket personliga situationer. 
Det kan gälla allt från familjeproblem, kärlek, 
arbetsliv och fritid.  

Vi arrangerar årligen fortbildningsträffar för 
våra diagnosombud och ett särskilt möte för 
nya diagnosombud. Flera av diagnosombuden 
anlitas också som föreläsare av skolor, vård-
enheter och i vårt eget föreningsliv. 

Neuroförbundets råd- och stödarbete bedrivs 
med stöd från Svenska PostkodLotteriet.

Lokalföreningar, länsförbund och distrikt
Våra lokala föreningar och länsförbund är 
övervägande ideellt arbetande personer, som 
arrangerar medlemsaktiviteter och tillvaratar 
medlemmarnas intressen gentemot kommuner 
och landsting. Lokalföreningar, länsförbund 
och distrikt är hjärtat i Neuroförbundets 
kamratstödjande verksamhet. En rik flora av 
sociala aktiviteter, som fester, dagsutflykter 
samt två- och tredagarsresor, oftast inom 
Sverige, bidrar till samhörighet och trygghet. 
Även längre resor utomlands arrangeras, där 
också resenärerna med omfattande funktions-
nedsättningar kan känna sig trygga med att 
boende, resor och annat praktiskt fungerar. 

Lättare rehabilitering som vattengymnastik, 
bowling, ridning och målning är exempel 
på andra aktiviteter som arrangeras i lokal 
regi. Syftet är både att skapa gemenskap och 
erbjuda möjlighet till träning och friskvård, 
utifrån deltagarnas speciella förutsättningar. 
Lokalföreningar och länsförbund arrangerar 
även temamöten och kurser i diagnosfrågor, 
nysjukekurser och liknande.

Lokala föreningar har också möjlighet att ar-
beta intressepolitiskt, med inriktning på kom-

munala frågor medan länsförbunden riktar 
sig till landstingen. Exempel på viktiga lokala 
frågor och landstingsfrågor är tillgänglighet, 
färdtjänst, hemtjänst och assistans samt neu-
rosjukvården och neurologisk rehabilitering. 

Förutsättningarna för föreningsverksamhet är 
under stor förändring. Minskande kommu-
nala och regionala bidrag, färre personer som 
vill åta sig traditionella föreningsuppdrag och 
nya sätt att kommunicera är några trender 
som innebär behov av förändrade arbetssätt. 
Förbundet har tillsammans med Gävleborgs 
länsförbund därför provat nya arbetsmetoder 
sedan år 2012. Syftet är att finna fler enga-
gerade medlemmar och att Neuroförbundets 
aktiviteter ska leda till bättre neurologisk 
rehabilitering. Arbetsmodellen praktiserades 
under 2014 också i följande landsting med 
riksförbundets aktiva stöd: Västerbotten, 
Jämtland, Örebro. Under senhösten påbör-
jades motsvarande arbete i Skåne, Västra 
Götaland, Jönköping, Uppsala och Västman-
lands län.

Förbundet arrangerade under april och maj 
sex regionala konferenser med deltagare från 
föreningslivet. Syftet är att ha en aktiv dialog 
med organisationens olika led för medlem-
mens bästa.  Några bärande teman för 2014 
var medlemsvärvning, framtidens föreningsliv, 
vårt varumärke och fondansökningar. Vi hade 
deltagare från 55 lokalföreningar, 11 länsför-
bund och ett distrikt.

Dessutom har ett antal föreningsbesök ge-
nomförts för direkt stöd och rådgivning till 
enskilda föreningar och länsförbund. Stödet 
är mer efterfrågat i samband med årsmöten, 
då fler nämner problem att finna ordförande 
eller kassör. 
Förbundet hade 80 lokalföreningar, 17 
länsförbund och ett distrikt vid årsskiftet 
2014/2015.
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Aktiv medlemsvärvning 
Under året har förbundskansliet aktivt följt 
upp dem som provat på ett fritt medlem-
skap under tre månader med telefonsamtal. 
Gensvaret har varit mycket gott och cirka 60 
procent har valt att förlänga medlemskapet. 
Även de som begärt information om medlem-
skap, men sedan ej fullföljt genom att betala 
medföljande inbetalningskort, har följts upp. 
Även här kan vi konstatera att många har 
velat teckna medlemskap efter kontakt från 
förbundskansliet.

Under året försökte vi också att återvärva de 
som avslutat sitt medlemskap under 2012, 
2013 och 2014. Försöket gjordes via brev till 
före detta medlemmar och gav viss positiv 
utdelning. Det ledde till att vi årligen kommer 
att tilltala dem som avslutat sitt medlemskap i 
början på året med ett så kallat återvärvnings-
brev på hösten.

Vid annonsering på Facebook har vi kunnat 
konstatera att de första annonserna gav bra 
gensvar. För första gången annonserade vi 
också med betalda annonser i storstadspress 
och fick ett mycket gott genomslag. 330 nya 
personer anmälde sig för ett tre månaders fritt 
prova på medlemskap. Vi kan också se att de 
aktiviteter som lokalföreningar och distrikt/
länsförbund genomför på Neurodagen ger ett 
gott resultat i medlemsvärvning. 

Vid årsskiftet 2014/2015 kunde vi konstatera 
att Neuroförbundet har 13 660 medlemmar, 
en ökning med 615 medlemmar, vilket är en 
större ökning är vid förra årsskiftet.  Då hade 
vi ökat med 226 medlemmar. Medlemsstatis-
tik per förening för 2014 redovisas i bilaga 
”Medlemsstatistik”.

Neurodagen allt viktigare aktivitetsdag
Med start på Neurodagen den 28 septem-
ber (förbundets födelsedag) satsade både 

förbundet och föreningslivet aktivt på med-
lemsvärvning under hösten 2014. Det var fler 
föreningar som sökte och erhöll medel från 
Neurofonden i år jämfört med år 2013. För-
eningarna fick möjlighet att beställa helt nytt 
material för att synas och informera om vår 
organisation.

Hela 49 olika aktiviteter arrangerades inom 
ramen för Neurodagen. Temat för i år var 
Neurosjukvården och ett tiotal av aktiviteter-
na genomfördes med detta huvudbudskap.

Vi ser att intresset för att gemensamt mani-
festera inom hela förbundet runt om i landet 
är av stort intresse. Efterfrågan är stor på hur 
man kan agera lokalt. Föreningslivet efterfrå-
gar tydliga riktlinjer på ett tidigt stadium för 
att kunna förbereda och genomföra kvalita-
tivt bra arrangemang. 

Kommunikation och information 
När det gäller Neuroförbundets kommunika-
tion ser vi generellt en positiv utveckling. I de 
flesta kommunikationskanaler ökar räckvid-
den och Neuroförbundet når fler människor. 
Det är framförallt ett ökat antal pressklipp, 
mailadresser och personer som medverkar i 
Neuroförbundets kampanjer samt fler perso-
ner som gillar Neuroförbundet på Facebook. 

Magasinet Reflex 
Neuroförbundets viktigaste informations-
kanaler till våra medlemmar är fortfarande 
magasinet Reflex och vår webbplats neurofor-
bundet.se. Reflex utkommer med sex nummer 
per år till förbundets medlemmar och ingår 
i medlemsavgiften. Dessutom finns ett hund-
ratal prenumeranter bland beslutsfattare och 
profession. 

Tidningen delfinansieras av annonsintäkter, 
som ligger på en ekonomiskt stabil nivå, så 
även under 2014.
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Ett samspel mellan Reflex innehåll och 
webbplatsen neuroforbundet.se håller på att 
utvecklas. Artiklar och reportage i Reflex 
kompletteras med ytterligare ljud-, text-, bild-
och videomaterial på hemsidan, för att nyttja 
de olika kanalernas fördelar. 

neuroforbundet.se 
Hemsidan är en av våra viktiga kanaler för 
att snabbt förmedla information och nyheter 
till medlemmar och externa besökare. Under 
2014 tog Neuroförbundet fram nya mallar 
för diagnossidor, nyheter och kampanjer. 
Syftet med de nya mallarna är att med en tyd-
ligare design förenkla för besökarna att hitta 
vad som är av intresse, samt att få besökarna 
att dela den informationen bland sina vänner. 

Funktionerna ”dela” på Facebook, Twitter 
och tipsa en vän via mail, har radikalt ökat 
spridningen av Neuroförbundets information, 
kampanjer och nyheter. Som exempel kan 
nämnas nyhetsartikeln ”De söker patienter 
med skovvis MS till Fas 3-studie om blod-
stamcellsbyte” som delades över 4 300 gånger 
på Facebook.

Produktionen av egna nyheter för sajten har 
fortsatt att utvecklas. Både egna intervjuer, 
bilder och kommentarer till aktuella händel-
ser har ökat, liksom egna kompletterande 
intervjuer via ljud- och filmfiler. 

Neuroförbundets hemsida fick under 2014 
totalt 126 573 nya besökare jämfört med 
2013 då vi fick 126 903 nya besökare. Trots 
minskningen med inflöde från Google, har 
Neuroförbundet lyckats upprätthålla en be-
söksfrekvens likt 2013, som var ett rekordår. 
Det beror på ett framgångsrikt och systemat-
sikt arbete i andra kanaler som kampanjer, 
nyhetsbrev och Facebook. 

Informationsmaterial och annonsering 
I början av 2014 gjordes en genomgripande 
analys av befintligt broschyrmaterial. Den 
resulterade i en policy för diagnosrelate-
rad information och kommunikation, både 
internt och externt.  Bland annat nytrycktes 
inte tidigare producerade diagnosrelaterade 
broschyrer i pappersformat, men finns fort-
farande tillgängliga på webben för nedladd-
ning. Istället producerades en ny broschyr, 
där många av våra diagnoser presenteras i en 
gemensam produkt för spridning både internt 
och externt. En ny broschyr om förbundets 
verksamhet producerades också i pappersfor-
mat, liksom en broschyr om våra rättsombud 
och diagnosstödjare.

Flera olika kampanjmaterial producerades 
också i pappersformat för olika ändamål. En 
folder togs fram för prova på medlemskap, 
Neurorapporten om läget för neurosjukvår-
den trycktes upp samt en Reflex Special inför 
riksdagsvalet med viktiga valfrågor inom 
främst neurosjukvården och en ytterligare 
Reflex Special om Flexjobb. 

Övrigt informationsmaterial där det gamla 
förbundsnamnet förekommer har alltmer 
tagits bort. I de fall innehållet fortfarande är 
aktuellt, har det istället återanvänts på neuro-
forbundet.se.

Under senhösten genomfördes en annonskam-
panj på temat ”Jag är inte ensam” med Louise 
Hoffsten som ansiktet utåt. Syftet med annon-
seringen var till att börja med att värva med-
lemmar och under december fram till nyår 
2014/2015 skiftade dagspressannonseringen 
över till en insamlingsaktivitet, fortfarande 
med Louise Hoffsten som ansiktet utåt.
Annonseringen skedde i storstadspress - Da-
gens Nyheter, Göteborgsposten och Syd-
svenskan – men även Google AdWords och 
Facebook användes. Drygt 400 nya prova på 
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medlemmar värvades tack vare denna kam-
panj, som fick stor synlighet.

E-nyhetsbrev till föreningsliv, medlemmar 
och övriga intresserade
Nyhetsbrevet Impulsen till aktiva medlemmar 
i läns- och lokalföreningar, utkom under året 
med 19 nummer, med ett uppehåll under som-
maren. Några var extranummer på grund av 
särskilt viktiga frågor som medlemsvärvning 
och Neurorapportens publicering. Samtliga 
nummer av impulsen finns att hämta i efter-
hand på hemsidans föreningservice för förtro-
endevalda. 

Alla medlemmar som uppgivit e-postadress 
till medlemsregistret har under året fått 
elektroniska nyhetsbrev ungefär en gång 
per månad, med ett uppehåll under somma-
ren.  Totalt skickades 12 allmänna brev med 
nyheter inom neurologi, förbundsaktiviteter 
och aktuell debatt i media. Dessutom har 
ett 30-tal kortare kampanjbrev skickats om 
bland annat frågor som förbundet drev inför 
riksdagsvalet, olika utdrag ur förbundets 
Neurorapport och medlemsvärvning.
Medlemmar som anmält intresse för oli-
ka kampanjer har dessutom fått ytterligare 
kampanjbrev om detta ämne, liksom övriga 
intresserade som anmält sig via webben.

Dessutom har medlemmar som uppgivit 
intresseområden inom ett antal diagnoser fått 
nyhetsbrev. De har innehållit diagnosspecifik 
information om aktuell forskning och utveck-
ling av vård och behandlingar, omvårdnads-
frågor och egna aktiviteter. Sammanlagt har 
28 diagnosbrev skickats ut.  

Totalt skickade förbundet närmare 80 nyhets-
brev under året. I genomsnitt öppnade 45-50 
procent av mottagarna nyhetsbreven.

Sociala medier 
Antalet personer som gillar Neuroförbundets 
Facebook-sida ökade från 3 922 i början av 
2014 till 7 639 i slutet av året. Facebook är en 
viktig kanal för Neuroförbundet att använda 
när vi kommunicera med medlemmar och 
omvärld. Facebook är ett bra komplement 
till de kommunikationsverktyg där vi äger 
kontaktuppgifterna, till exempel nyhetbreven 
och Reflex.

Neuroförbundets har haft en jämn Twit-
ter-kommunikation. När Neuroförbundet 
twittrar får vi ofta personer som retweetar 
(=de lägger upp Neuroförbundets tweet på 
sin feed för att markera att det var ett viktigt 
tweet). Twitter är framförallt en kanal mot 
media, beslutsfattare och opinionsbildare.

Under 2014 följde 815 Twitter-konton Neu-
roförbundets konto, jämfört med 511 under 
2013. Antalet Twitter-konton som Neuroför-
bundet följer slutar på 658 under 2014. Det 
ska jämföras med 411 konton 2013. 

Under 2014:

• tweetade Neuroförbundet 149 tweets,  
jämfört med 178 tweets 2013

• retweetade Neuroförbundet elva tweets, 
jämfört med tio tweets 2013 

• blev Neuroförbundet retweetade av andra 
181 gånger, jämfört med 143 gånger 2013 

• blev Neuroförbundet favoritmarkerade 61 
gånger, jämfört med 21 gånger 2013

Neuroförbundet skapade under 2014 en 
Youtube-kanal där vi samlade alla Neuroför-
bundets Youtube-filmer. När vi flyttade filmer-
na från olika konton på Youtube till en enda 
Youtube-kanal påverkades statistiken. Antalet 
visningar per film raderades och började om 
på noll. 
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Neuroförbundet i media 
Traditionell media är fortfarande den vik-
tigaste kanalen för Neuroförbundets på-
verkansarbete, även om sociala medier blir 
allt viktigare. Under 2014 medverkade 
Neuroförbundet minst 238 gånger i media, 
jämfört med 173 gånger under 2013. Siffran 
är förmodligen högre med tanke på att vi 
under 2014 bara fick pressklipp på publice-
rade artiklar på internet och inte artiklar från 
tidningarnas pappersversioner.

Viktiga tidpunkter då Neuroförbundet med-
verkade i riksmedia är:

• juli: Debatten i Aktuellt om LSS

• augusti: ALS Ice Bucket Challenge

• september: Lansering av Neurorapporten

• november och december: Utdelning från 
ALS Ice Bucket Challenge

Under 2014 publicerades 51 debattartiklar, 
varav 48 i lokalmedia och tre i riksmedia. 
De flesta debattartiklar där Neuroförbundet 
var avsändare, bygger på underlag från för-
bundskansliet. Några undantag var Neuroför-
bundets samarbete med Jägarförbundet, som 
dominerarde antalet debattartiklar i augusti 
och september.  

Under 2014 skickade Neuroförbundet ut 73 
pressmeddelanden, jämfört med 21 under 
2013. Projektet BrainBus står för en stor del 
av ökningen.

Påverkansarbete 
Förbundets opinionsbildning har under 2014 
intensifierats inom följande områden:

• Neurorapporten

• Valet 2014

• Flexjobb

• #extraval

• Jag är inte ensam 

• Kära landstingspolitiker

• MS-koll

• Almedalen 

Dessutom har förbundsföreträdare varit ak-
tiva i olika opinionsbildande insatser tillsam-
mans med andra organisationer inom framför 
allt arbetet med en diskrimineringslag och 
personlig assistans. 

Neurorapporten
Neuroförbundets släppte 2014 sin första utgå-
va av Neurorapporten. Det är första rapporten 
i en långsiktig satsning med syfte att belysa 
delar av neurologin, betydelsefulla för Neuro-
förbundets medlemmar.

Neurorapporten innehöll bland annat resulta-
tet av en enkät bland förbundets medlemmar. 
I den uppger bland annat en fjärdedel av de 
svarande att det dröjt mer än ett år från det att 
de sökt läkare tills de fick sin diagnos. För 14 
procent har det tagit mer än två år från sym-
tom tills rätt behandling har kunnat påbörjas.
Neurorapporten lyfte fram dagens situation 
och pekade ut angelägna förbättringsområden 
inom neurologin. Ett exempel på förbätt-
ringsområde är Svenska Neurologföreningens 
förslag att en neurologienhet på större sjuk-
hus ska bemannas med minst fem neurologer 
och tre ST-tjänster för att enheten ska ha en 
trygg och stabil kompetens. Endast tolv av de 
43 sjukhus som lämnat uppgifter till Svenska 
Neurologföreningen har en neurologienhet 
med denna storlek. Neuroförbundet föreslår 
även följande förbättringsåtgärder i Neurorap-
porten: 

• 300 fler neurologer samt att neurologer ska 
arbeta med neurologi, nödvändiga åtgär-
der för att korta tiden från symtom till rätt 
diagnos och behandling.

• Att återbesök ska ingå i vårdgarantin, ett 
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krav för att säkerställa modern neurologisk 
behandling.

• Neurologiska specialistcentra behövs i Sve-
riges sex sjukvårdsregioner. Specialistcentra 
kan bidra till att säkerställa kompetens och 
kontinuitet för alla neurologiska diagnoser.  

• Neurorapporten är framtagen med stöd 
från Neuroförbundets egen fond Neurofon-
den och i samarbete med Svenska Neuro-
logföreningen.

Valet 2014
Inför och under valet 2014 drev Neuroför-
bundet frågor inom två huvudområden, 
Neurosjukvården och flexjobb. Våra krav var 
en modern neurosjukvård som innebär:

• Fördubbla antal neurologer och låt dem 
jobba med neurologi 

• Vårdgarantin ska även omfatta årliga  
återbesök

• Statliga garantier för alla läkemedels-
kostnader 

• Regelbunden och individuell rehabilitering 
ska garanteras

• Nationella riktlinjer för behandling av alla 
neurologiska diagnoser 

Inför valåret 2014 trycktes två Reflex Spe-
cial: ”Modern svensk Neurosjukvård” och 
”Flexjobb”. Syftet var att lyfta fram viktiga 
områden, som måste förbättras för att alla 
som behöver ska få tillgång till den bästa 
neurosjukvården. Det gäller också rätten till 
rehabilitering och möjligheten att fungera på 
den svenska arbetsmarknaden. Reflex special 
lyfte fram förbättringar på vissa håll, men 
dessvärre också försämringar på andra. 

Reflex Special Flexjobb 
Det finns en tyst jobbkris i Sverige. Det är inte 
arbetslösheten bland unga eller personer med 
utländsk bakgrund, utan gruppen personer 
med nedsatt arbetsförmåga till följd av funk-

tionsnedsättning. Det finns många orsaker till 
detta, men ett par linjer gör problematiken 
extra tydlig. Personer med nedsatt arbetsför-
måga står först i kön att åka ut och sist i kön 
för att komma in på arbetsmarknaden.

Neuroförbundet tror att Flexjobb kan hjälpa 
till att hindra utslagningen från arbetsmark-
naden för denna grupp. Flexjobb är i korta 
drag en anpassad tjänst för personer med 
permanent nedsatt arbetsförmåga. Arbetsgiva-
ren betalar för det jobb som utförs och staten 
skjuter till resten. Flexjobbare ger 100 procent 
av sin förmåga och får en heltidslön.

Förslaget har väckt intresse bland många 
politiker och beslutsfattare och nämndes som 
en intressant möjlighet i regeringsförklaringen 
av den nya tillträdande regeringen i oktober 
2014. 

#extravalneuro
2014 var ett politiskt omvälvande år. Reger-
ingsskifte och ett extra val utlystes i slutet 
av 2014 till mars 2015. På Neuroförbundet 
bevakade vi givetvis utvecklingen noga och vi 
fortsatte driva våra krav via #extravalneuro. 
Krav som modern och jämlik neurosjukvård, 
rätt till rehabilitering, arbetsmarknad med 
flexjobb och tillgänglighet för alla. Kampan-
jen avslutades i samband med att regeringen 
ställde in det extra valet. 

Jag är inte ensam
Jag är inte ensam var en medlemsrekryterings- 
och insamlingskampanj tillsammans med 
Louise Hoffsten. Kampanjen syftade även till 
att belysa att över en halv miljon svenskar 
har en neurologisk diagnos. Lägger man till 
familjer och anhöriga som också påverkas, 
kan man prata om folksjukdomar. Kampan-
jens budskap var att vi inte kan sätta stopp 
för de neurologiska diagnoserna, men vi kan 
underlätta livet för alla som berörs. Vi vill ha 
ett samhälle där människor med neurologiska 
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diagnoser har samma möjligheter och rättig-
heter som alla andra. Över 300 medlemmar 
rekryterades på 14 dagar.

MS-koll
Netdoktor genomförde under 2014 upplys-
ningskampanjen MS-koll.se i samverkan med 
Neuroförbundet. Den visade att kunskaperna 
om diagnosen behöver öka. Nästan hälften 
av dem som drabbas av oförklarliga neuro-
logiska symtom, typiska för sjukdomen MS, 
söker inte vård. Bland personer som i dag har 
konstaterad MS, är det många som fått vänta 
i flera år på diagnos och behandling. 
Intresset för att lära sig mer om MS, och 
att dela med sig av sina erfarenheter var 
rekordstort. Totalt nådde kampanjen över 
100 000 personer och över 10 000 tog sig 
igenom ett kunskapsmaterial samt lämnade 
upplysningar om sin situation till Netdoktor 
och Neuroförbundet. 

Almedalen  
Neuroförbundet anordnade under sommarens 
politikervecka i Almedalen, tre frukostdialo-
ger med utvalda deltagare inom professionen, 
opinionsbildare och beslutsfattare. Frukost-
dialogernas teman var nationella riktlinjer, 
rehabilitering samt läkemedelskostnader. 
Förbundet medverkade även vid fem semina-
rier, varav ett som medarrangör. Seminarierna 
handlade om patientmakt, patientinflytande, 
nationella riktlinjer, Flexjobb och färdtjänst. 
Samtliga seminarier var mycket välbesökta och 
rapporterades på Neuroförbundets hemsida. 

LSS och personlig assistans 
Många av Neuroförbundets medlemmar 
berörs av rättighetslagen LSS och då särskilt 
insatsen personlig assistans. Personlig assis-
tans gör det möjligt för många personer med 
omfattande funktionsnedsättningar att ”leva 
som andra”, exempelvis ha ett familjeliv, vara 
aktiv i samhället och behålla ett arbete. 
Neuroförbundet ser det som viktigt att – i en 

tid där media fokuserar på fusk och bedräger-
ier inom personlig assistans – föra fram våra 
medlemmars erfarenheter och bevaka deras 
rättigheter. Vi har en bred erfarenhet av hur 
lagen om rätten till personlig assistans tilläm-
pas i Sverige, framför allt via alla samtal till 
våra rättsombud. De senaste åren har vi kun-
nat konstatera att även personer med svåra 
och omfattande funktionsnedsättningar nekas 
personlig assistans. Den huvudsakliga anled-
ningen till detta är att tillämpningen av lagen 
har förändrats med en striktare tolkning. 
Neuroförbundet anser att dessa tolkningar 
strider mot lagens ursprungliga intentioner. 

Neuroförbundet har under 2014 noga beva-
kat frågan och fortsatt arbeta aktivt för att 
inte ytterligare försämringar ska ske. Förbun-
det har under året skrivit ett antal debattar-
tiklar i ämnet, både enskilt och tillsammans 
med andra förbund och uppvaktat politiker 
– allt i syfte att få en tillämpning av LSS så 
som det var tänkt från början och för att våra 
medlemmar ska fortsätta att ha rätten att leva 
som andra. Arbetet fortsätter 2015. 

Bristande tillgänglighet som 
diskrimineringsgrund 
Varje torsdag morgon sedan december 2011 
mellan kl 8.00-9.00 har ”Torsdagsaktionen” 
pågått utanför regeringskansliet Rosenbad. 
Tillsammans med representanter från olika 
funktionshinderorganisationer har Neuro-
förbundet delat ut flygblad med påminnelse 
om att någon proposition om att klassa otill-
gänglighet som diskriminering ännu inte hade 
kommit. Enligt det åtagande Sverige gjort ge-
nom att ratificera FN:s konvention om delak-
tighet och jämlikhet för personer med nedsatt 
funktionsförmåga, borde detta ha gjorts. 

Efter att organisationerna i Tisdagsaktio-
nen 1) (tidigare Torsdagsaktionen) granskat 
den lagrådsremiss som regeringen lade fram 

1) Torsdagsaktionen blev Tisdagsaktionen i mitten av april 2014. 
Det skedde när regeringens lagsförslag behandlades i riksdagen.
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under 2014, skrevs en debattartikel i Svenska 
Dagbladet med rubriken ”Undantagen gör 
Ullenhags förslag tandlöst”. En av de kritiska 
punkterna handlar om att förstärkningen av 
diskrimineringslagen inte kommer att omfat-
ta företag med färre än 10 anställda, som är 
verksamma inom områdena varor. 

Den 23 juni debatterade Sveriges riksdag 
ett lagförslag, Propositionen 2013/14:198, 
Bristande tillgänglighet som en form av 
diskriminering. Lagen antogs av riksdagen 
den 24 juni 2014 och börjar gälla 1 januari 
2015. Samtidigt som riksdagen debatterade 
förslaget höll över 20 organisationer en svart 
demonstration utanför riksdagshuset, för att 
visa missnöjet med hur förslaget till tillägg i 
diskrimineringslagen ser ut. 

Betydande samarbetspartners, 
beroendeförhållanden och 
intressekonflikter
Neuroförbundet har många beröringspunkter 
med omvärlden. När vi företräder medlem-
marnas intressen är det viktigt att avväga 
vilka vi väljer att samarbeta med. Förbundet 
samarbetar med externa aktörer om det gag-
nar våra medlemmars intressen och förbun-
dets obundenhet inte kan ifrågasättas.

Neuroförbundet har sedan flera år tillbaka en 
policy som klargör på vilka grunder samar-
beten får ske. Policyn redovisas öppet på vår 
hemsida. Vid samarbeten med läkemedelsfö-
retag följer Neuroförbundet LIFs riktlinjer. På 
LIFs hemsida www.lif.se kan alla ta del av de 
etiska riktlinjerna och värdet av att vardera 
parten förhåller sig oberoende till varandra.

Tack till samarbetspartners under året
Förbundet har under året haft många externa 
samarbetspartners och vi vill tacka:  
Abbvie, Aga, Aon Sweden AB, Bayer, Biogen 
Idec, Bioservo, Cabomba brothers, Dagens 

Medicin, Dagens Patient, EPM Data, Etac, 
Evry, FRII, Genzyme, Grant Thornton, Kom-
Med, Lika Unika, Louise Hoffsten, Media-
baren, Medicininstruktioner.se, MedTronic, 
Meltwater, Merck, Net Doktor, Nordic 
Fundraising, Novartis, Nytta Design, Parkin-
sonFörbundet, Reform Act, Reformklubben, 
Reklamproffsen, Roxbury, Scania, Scandic 
Hotels, Sjuhäradsbygdens tryckeri (Exakta), 
Strålin & Persson, Svenska Neurologfören-
ingen, Svenska PostkodLotteriet, Triffiq, Teva, 
Valjeviken, Vintersol, Volkswagen, Wellspect 
Healthcare och Zoomability.com.

Internationell verksamhet
Neuroförbundet samarbetar internationellt 
med några av våra systerorganisationer. Vi 
är medlemmar i ytterligare ett antal interna-
tionella organisationer och nätverk, där vi 
medverkar om vi har resurser:  
Nordiska MS Rådet
Nordiskt Parkinsonråd
Muskel Norden
European MS Platform, EMSP
European Parkinson’s Disease Associations, 
EPDA
Eurodis
European MG Association, EUMGA
Multiple Sclerosis International Federation, 
MSIF
International Alliance of ALS/MND 
International Huntington Association, IHA 
MyRight (f.d. SHIA) 

Internationella aktiviteter under året
Förbundet har under året medverkat på 
möten med Multipel Scleroses International 
Federation (MSIF), European MS Platform 
(EMSP), det nordiska ALS-nätverket, Muskel 
Norden och Nordiskt MS-Råd.

Nordiskt Parkinson-möte
Neuroförbundet stod som värd för det nord-
iska Parkinsonmötet då representanter från 
nordiska Parkinsonorganisationer träffades 
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för att utbyta erfarenheter och diskutera ge-
mensamma frågor.
Under de två dagarana diskuterades bland an-
nat närståendes situation, hur rehabiliteringen 
fungerar i de nordiska länderna och innehåll i 
den svenska patientmaktsutredningen.

Biståndsprojekt i Nepal
Via funktionshinderrörelsens biståndsorga-
nisation MyRight, har vi under 2014 gett 
fortsatt stöd till en systerorganisation i Nepal, 
NDWA. Tillsammans med NDWA arbetar vi 
för att förbättra funktionshindrade kvinnors 
livssituation. I projektet ingår utbildnings-, 
informations- och lobbyinsatser liksom or-
ganisationsutveckling. Projektet kommer att 
avslutas 2015.

Svenska PostkodLotteriet 
Neuroförbundet är förmånstagare i Svens-
ka PostkodLotteriet. Under 2014 tilldelades 
Neuroförbundet sju miljoner kronor. Pengar-
na har framför allt använts för att utveckla 
våra medlemstjänster och för att bygga ut vår 
alltmer uppskattade verksamhet med juridisk 
rådgivning samt råd- och stödverksamhet via 
bland annat våra diagnosombud.

PostkodLotteriets vision är att bidra till en 
bättre värld för människor, djur och miljö. 
Lotteriet får sina intäkter från lottförsäljning 
och ger hela överskottet till välgörande ända-
mål. I februari 2012 delade lotteriet ut 2011 
års överskott på 948 miljoner kronor till sina 
40 förmånstagare. Stödet är inte öronmärkt 
och organisationerna avgör själva hur pengar-
na används mest effektivt. 
En miljon prenumeranter deltar i Svenska 
PostkodLotteriet, som sedan starten 2005 har 
delat ut 3,8 miljarder kronor till ideell verk-
samhet. Tillsammans med systerlotterierna i 
Holland och Storbritannien är PostkodLotte-
riet världens tredje största privata givare till 
ideell verksamhet.
Neuroförbundet har varit förmånstagare se-

dan 2009 och har hittills erhållit 29,4 miljo-
ner kronor.  

Neuroförbundets representation 
Neuroförbundet är representerade inom 
bland annat följande myndigheter, organisa-
tioner och stiftelser: 

• Bostadscenter.se

• Design for All Sverige   

• Föreningen Svenska Arbetsterapeuter, FSA

• Lika Unika

• Mobilitetscenter

• Rådgivande gruppen till kommittén för kli-
nisk behandlingsforskning, Vetenskapsrådet

• Socialstyrelsens referensgrupp för  
hjälpmedel

• SJ:s handikappråd

• SIS (Standardiseringen i Sverige)

• Stiftelsen bistånd till rörelsehindrade i 
Skåne               

• Stiftelsen Fokus  

• Stiftelsen Norrbacka Eugeniastiftelsen 

• Stiftelsen Valjeviken 

• Stiftelsen Vintersol  

• SVCR (Stiftelsen Svenska kommittén för 
rehabilitering)

• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Allmänt om verksamheten - 
effektrapport
Neuroförbundets uppdrag består av tre delar:

• Vi ska företräda våra medlemmars intres-
sen i allt vi gör

• Vi ska genom insamling till Neurofonden 
bidra till forskning inom neurologi

• Vi ska kämpa för ett samhälle där alla med 
neurologiska diagnoser ska ha samma möj-
ligheter som andra 
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Vi har under 2014 tillgodosett våra medlem-
mars intressen genom att informera om nya 
rön avseende forskning och behandlingsmöj-
ligheter i nyhetsbrev via e-post, utvecklat vår 
hemsida och publicerat artiklar i Reflex.

Under året har vi gett råd och stöd till med-
lemmar i kontakt med myndigheter i frågor 
avseende rättigheter. Genom vår rättsom-
budsverksamhet har vi hunnit hantera 442 
ärenden.
De flesta ärenden handlar om personligt stöd 
enligt LSS eller Socialtjänstlagen, sjukpenning/
sjuk- och aktivitetsersättning, bostadsanpass-
ning och handikappersättning.

Vi bistår genom vår verksamhet Diagnosstöd 
nydiagnostiserade medlemmar, som behöver 
råd och stöd i en förändrad livssituation. Vid 
301 tillfällen har vi kunnat ge ett medmänsk-
ligt stöd. 

Vi genomförde fyra kurser om hur det är att 
leva med en neurologisk diagnos och hur det 
kan påverka samlivet i en relation. Kurserna 
är mycket uppskattade då man ges utrymme 
att få information, erfarenhetsutbyte och 
möjlighet att komma vidare i livet med ny 
kunskap.

Genom våra länsförbund har vi genomfört 
fyra konferenser om hur rehabilitering funge-
rar i berörda landsting och fört fram betydel-
sen av individuellt avpassad rehabilitering. Vi 
påbörjade under senare delen av året liknande 
strategier i ytterligare fem länsförbund.

För att belysa situationen inom neurosjuk-
vården utarbetade vi en Neurorapport som 
presenterades på Neurodagen den 28 septem-
ber. Den innehöll bl.a. en kartläggning över 
antalet neurologer, väntetider och hur ofta 
man har kontakt med sin behandlande läka-
re. Rapporten används lokalt, regionalt och 

nationell till kontakt med olika beslutsfattare.
Öppna kurser för medlemmar och allmänhet 
om rättighetslagstiftning arrangerades vid åtta 
tillfällen under året. Genom att informera per-
soner med neurologiska diagnoser om rättig-
heter erbjuder vi en kunskapsinhämtning som 
inte kan erhållas på annat håll i samhället.

Under 2014 genomförde vi fyra insamlings-
kampanjer med olika teman där vi samlade 
in pengar till forskning. De spontana gåvorna 
har under året ökat med 21 procent, vilket är 
glädjande. Den omtalade virala kampanjen 
som startade i USA, ALS Ice Bucket Chal-
lenge gav förbundet en halv miljon kronor till 
ALS-forskning. Neurofonden delade ut totalt 
en miljon till den svenska delen av ett interna-
tionellt forskningsprojekt som handlar om att 
kartlägga varför man får ALS. 

Förvaltning av två stiftelser
Neuroförbundet förvaltar två stiftelser. Bägge 
stiftelsernas styrelse består av samma perso-
ner som i Neuroförbundets styrelse. 

Stiftelsen Neurofonden 802006-7347   
Eget kapital 81 milj kr

Stiftelsen NHR-fondens ändamål är att:

• främja och ge stöd åt vetenskaplig forsk-
ning om orsakerna till och botemedlen mot 
organiska nervsjukdomar, företrädesvis 
multipel skleros

• verka för utbyggnad och förbättring av 
resurserna för vård och rehabilitering för 
personer som har organiska nervsjukdomar 
eller skador på nervsystemet

• lämna social, psykologisk och humanitär 
hjälp till behövande personer som har 
organiska nervsjukdomar eller skador på 
nervsystemet allt i den utsträckning andra 
hjälpåtgärder från samhällets sida ej står till 
buds för här nämnda syften
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Stiftelsen till Anders Ulffs minne 
802412-3393   
Eget kapital 15,2 milj kr

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds 
stiftelse till Anders Ulffs minne har till ända-
mål att främja ungdomars vård och fostran 
samt utbildning genom den verksamhet som 
bedrivs för personer som är medlemmar i 
Neuroförbundets ungdomsavdelning DUNS 
och där företrädesvis åt personer yngre än 35 
år. Stiftelsen registrerades år 2002.

Pågående och avslutade projekt

BrainBus
Neuroförbundet beviljades sju miljoner kro-
nor från Svenska PostkodLotteriets program-
satsning för Mångfald och tolerans för att 
genomföra projektet BrainBus, tillsammans 
med ParkinsonFörbundet. Projektet startade 
1 januari 2014 och kommer att pågå i tre år. 
Den mobila utställningen om hjärnan kom-
mer att turnera i Sverige under sommarmåna-
derna 2014-2016.

Genom BrainBus har vi en unik möjlighet att 
sätta neurologiska diagnoser på kartan och 
informera gemene man om hjärnans sjukdo-
mar. Målet är att informera om hjärnan på ett 
sätt som alla förstår och skapa engagemang 
för de påverkansfrågor vi driver. 
BrainBus kommer att visa olika människors 
förutsättningar för att leva sina liv. Ökad kun-
skap och personliga möten är nödvändigt för 
att minska fördomar och förutfattade mening-
ar om den som lever med en kronisk sjukdom. 
Bussen i sig kommer att bli en fantastisk 
mötesplats som välkomnar alla besökare.

Genom informationskampanjen BrainBus 
vill vi lyfta fram det unika i att leva med en 
kronisk sjukdom och visa att ett inkluderande 
samhälle är ett rikare samhälle. 

Vi vill informera om hjärnans fantastiska 
komplexitet och betydelse för hela vår förmå-
ga att tänka, tala och röra oss. Vi vill förmed-
la att så många som 500 000 personer lever 
med en kronisk neurologisk diagnos, som i 
dag inte kan botas. Information, forskning 
och bra behandling är viktigt för alla som 
själv lever med en diagnos men också för 
närstående, som ofta får dra ett tungt lass. 
Kan vi genom BrainBus driva på att vård och 
behandling blir bättre, så förbättras mångas 
vardag.

Vi vill att människor ska engagera sig tillsam-
mans med oss i arbetet för ett mänskligare 
samhälle, där vi alla kan bidra utifrån våra 
egna förutsättningar. Samhällets öppenhet och 
bemötande är viktigt för att detta ska kunna 
uppnås och förverkligas. Vi vill att människor 
genom BrainBus ska agera för en rättvis och 
jämlik vård och stödja oss med sin tid eller 
pengar till bra aktiviteter eller forskning. 

BrainBus startade utställningsturnén 2014 
under Almedalsveckan i Visby. Turnén pågick 
i tio veckor, gjorde 35 stopp över hela landet 
och genomförde 50 utställningsdagar. Ungefär 
12 000 personer besökte utställningen och 
3 400 personer skrev på vårt intressepolitiska 
upprop om att vi behöver ytterliga 300 neuro-
loger inom den svenska neurosjukvården. 

Assistanstips
Projektet Assistanstips drivs av Stiftelsen 
Institutet för Independent Living i samarbete 
med KFO, Neuroförbundet, IfA och Assis-
tansanordnarna. Projektets syfte är att assis-
tansberättigade själva delar med sig av sina 
erfarenheter, ger information, råd och stöd för 
en aktiv arbetsledarroll. Fokus ligger på kon-
kreta assistanssituationer, där personer med 
egen erfarenhet av personlig assistans tjänar 
som exempel och där information, utbildning, 
råd och stöd lämnas.
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Projektet ska:

• stödja assistansanvändare i en aktiv arbets-
ledarroll och förbättra kvaliteten på per-
sonlig assistans

• hjälpa assistansanvändare att bättre kunna 
delta i familje- och samhällslivet

• visa exempel för assistansanvändare på vad 
man kan uträtta i sitt liv

• förbättra assistenternas arbetsmiljö

• motarbeta tendensen mot normering och 
standardisering i assistansyrket

• användas i påverkansarbete, opinionsbild-
ning, utbildning och rekrytering

• motarbeta fördomar mot personlig assis-
tans

Dagens Patient – aktiv egenvård vid 
kronisk sjukdom
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan 
Karolinska Institutet/LIME, Nerve Sweden 
AB och Neuroförbundet, med Karolinska 
Institutet som huvudansvarig för projektets 
genomförande. 
I detta projekt vill vi möjliggöra för personer 
som lever med kronisk sjukdom att medverka 
mer aktivt i arbetet kring sin egenvård. Detta 
görs genom att använda olika tjänster, t. ex. 
för hantering av medicinering via digitala 
verktyg som smarta mobiltelefoner, surfplat-
tor och datorer.
Projektet Dagens Patient – Aktiv Egenvård vid 
kronisk sjukdom, syftar till att ge personer 
som lever med kronisk sjukdom (i projektet 
fokuseras på diagnoserna MS och Parkinsons 
sjukdom) möjlighet att ta en mer aktiv roll i 
sin egen hälsa, samt stöd att göra det. 

Lär dig mer om paddling, skridskoåkning 
och lägerliv  
Syftet är att sprida friluftsverksamhet, så att 
fler personer med funktionsnedsättning runt 
om i landet kan få möjlighet till ett aktivt 
friluftsliv. Neuroförbundet deltar i projektet 

tillsammans med RG Aktiv Rehabilitering 
(RG), som är projektägare. Samarbetsparterns 
är förutom Neuroförbundet även DHR, Fri-
luftsfrämjandet, Personskadeförbundet RTP, 
Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar (RBU), Svenska Kanotförbundet 
samt Svenska Skridskoförbundet.  Projektet 
har gett ut en bok, Kajak & Skridskohand-
bok för dig med funktionsnedsättning, med 
instruktionsfilmer och utbildningsmaterial. 
Allmänna Arvsfonden finansierar projektet. 

Jakt för alla
Neuroförbundet deltar tillsammans med fyra 
andra organisationer som samverkanspartner 
i projektet Jakt för alla. Projektets huvudman 
är Svenska Jägareförbundet. Projektets mål 
är att underlätta för personer med funktions-
hinder att komma ut i naturen på lika villkor 
som övriga samt att stimulera till att kunna 
delta i jaktgemenskapen, jakten och upplevel-
ser av viltet i naturen.  

Under projekttiden kommer jakt- och natur-
aktiviteter att genomföras för våra medlem-
mar. Därutöver kommer projektet att arbeta 
med information, marknadsföring och utbild-
ning samt att jaktskyttebanor tillgängliggörs, 
hjälpmedel för jakt ska skapas och regelverket 
avseende vapen och terrängfordon förenklas.

Aktiv Rehab och Ridterapi
Projektet vänder sig till vuxna med neuro-
logisk diagnos/skada. Projektet ska leda till 
ökad tillgång till rehabilitering, fysisk aktivitet 
och meningsfull aktivitet för funktionsned-
satta, men också att ridning blir ett självklart 
komplement till dagens rehabilitering och 
friskvård. Lika för alla som lever med funk-
tionsnedsättningar och oavsett bostadsort. 
Projektet drivs av Neuroförbundet Dalarna 
med stöd av Neuroförbundet på riksnivå. 
Samarbete sker med Falu Ridklubb och Rätt-
viks ridklubb, Falu kommun, Rättviks kom-
mun, Landstinget Dalarna och Högskolan 
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Dalarna. Projektet finansieras av Allmänna 
Arvsfonden och avslutas 2015. 

Viktiga externa faktorer som 
påverkar organisationen
Neuroförbundet är liksom andra beroende av 
vad som händer i vår omvärld. Därför utför 
vi en ständigt pågående omvärldsbevakning. 
Bland de faktorer som har den största påver-
kan på oss kan nämnas:

• Lagstiftning. Den påverkar både vår orga-
nisation och våra medlemmar.

• Forskning.  De flesta av de sjukdomstill-
stånd som Neuroförbundet arbetar med är 
beroende av att forskningen kommer med 
svar på varför sjukdomar uppstår, hur de 
effektivast kan behandlas samt hur livet i 
stort kan underlättas för alla som drabbas.

• Statlig finansiering.  Frågan om statsbidrag 
till vår verksamhet är en ständigt återkom-
mande fråga på förbundets agenda.

• Aktiemarknaden. Neuroförbundet placerar 
en del av insamlade medel i värdepapper, 
varför vi också är beroende av hur finans-
marknaden utvecklas – givetvis eftersträvas 
bästa möjliga avkastning på gjorda place-
ringar.

Finansiella instrument, 
placeringspolicy 
Neuroförbundets värdepapper förvaltas av 
bank enligt avtal om så kallad diskretionär 
förvaltning. Placeringar i aktier och räntebä-
rande instrument ska ske med inriktning på 
långsiktighet och jämn kapitaltillväxt, och ska 
ske i värdepapper noterade i svensk aktiehan-
del. En hög och jämn avkastning i kombina-
tion med god riskspridning ska eftersträvas. 
Aktier och aktierelaterade finansiella instru-
ment ska vara emitterade av företag som inte 
bryter mot FN:s förklaring om mänskliga 
rättigheter eller ILO:s åtta kärnkonventioner. 

Det bokförda värdet på värdepappersport-
följen var 33,1 mkr den 31 december 2014.  
Marknadsvärdet var 37,1 mkr.  

Intern kontroll
Vår redovisning är anpassad för den verksam-
het som bedrivs och ger en rättvisande infor-
mation om verksamheten. Periodiska bokslut 
följs upp av förbundsstyrelsen och avvikelser 
mot budget analyseras systematiskt. En enkel 
och tydlig ansvarsfördelning samt arbetsord-
ning säkerställer att risken för fel och oegent-
ligheter minimeras. 

Uppföljning av planer
Neuroförbundet arbetar utifrån den fyraåriga 
handlingsplan som förbundskongressen beslu-
tar om. Varje år fastställs en verksamhetsplan, 
med utgångspunkt i handlingsplanen, som är 
styrande för verksamheten under året. För 2014 
kan konstateras att vi har använt både hand-
lingsplanen och verksamhetsplanen som styrdo-
kument i genomförande av vår verksamhet.

Resultat och ställning 2014
Med anledning av att Neuroförbundet från 
och med 2014 upprättar resultaträkning 
enligt K3 har grupperingen i intäkter, kost-
nader och finansiellt resultat förändrats. För 
de tidigare åren 2010-2013 har i denna tabell 
omräkning gjorts för att få en rättvis jämfö-
relsebild mellan åren. Förändringen består av:
Statsbidrag/kostnad för annans räkning 
(Stiftelsen Valjeviken) skall ej redovisas över 
resultaträkningen från och med 2014 utan 
redovisas enbart över balansräkningen. 
Förvaltningskostnader har tidigare ingått i 
verksamhetens kostnader men ingår nu i de 
finansiella posterna.
Årets resultat 30 tkr överförs i ny räkning. 
Nedan presenteras en sammanställning (i tkr) 
över förbundets intäkter, kostnader och resul-
tat de senaste fem åren. 
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2010 2011 2012 2013 2014
Intäkter 33 543 27 818 31 385 29 882 31 783

Kostnader 31 991 31 581 30 978 32 336 33 090

Finansiellt 
resultat

1 132 811 248 2 853 1 257

Årets resultat 2 684 -2 952* 655 399 30

 
Nyckeltal enligt Svensk Insamlingskontroll

2010 2011 2012 2013 2014
Ändamålskost-
nader/intäkter

84 % 90 % 75 % 79 % 79 %

Adm.+
insamlings-

kostn/intäkter

10 % 22 % 22 % 25 % 25 %

Insamlings-
kostn/medel 

från allmänhet

12 % 15 % 23 % 21 % 36 %

Administrativa kostnader    
 *) Till skillnad mot andra år finns i 2011 
års resultat inga medel från PostkodLotteriet 
redovisade. Det beror på att PostkodLotteriet 
har ändrat redovisningsprincip för dessa 
anslag.

Uppföljning av planer
Varje år fastställs en verksamhetsplan samt 
budget som skall vara vägledande för verk-
samheten under året. Neuroförbundet arbetar 
även utifrån vad förbundskongressen fram-
lägger genom en handlingsplan som sträcker 
sig över fyra år. För 2014 kan konstateras att 
vi har följt både handlingsplanen, verksam-
hetsplanen och budget som vägledning för vår 
verksamhet.

Finansiering
Neuroförbundets verksamhet finansieras 
främst genom: 

• statsbidrag med 5 173 tkr 
(16,4 % av verksamhetsintäkterna)

• medlemsavgifter med 2 592 tkr (8,2 %), 
bidrag från olika organisationer och fonder 
med 5 617 tkr (17,8 %)

• gåvor och testamenten med  13 831 tkr  
(43,2 %) 

• övrigt 4 570 tkr ( 14,4%)

Finansiär (tkr)

2010 2011 2012 2013 2014
Statsbidrag 5 684 5 610 5 451 5 283 5 173

Medlems.avg. 2 603 2 594 2 578 2 597 2 592

Bidrag fr andra 
org/fonder

6 357 3 699 3 666 1 406 5 617

Gåvor/ 
testamenten

13 478 10 060 14 359 15 537 13 831

Övrigt 5 421 5 855 5 331 5 061 4 570

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 

ALS Ice Bucket Challenge
ALS Ice Bucket Challenge var en spontan, 
privat insamlingskampanj, som startade på 
sensommaren 2014 och fick spridning över 
hela världen via sociala medier. Kampanjen 
startades via den amerikanska basebollspela-
ren Pete Frates, som själv lever med den neu-
rologiska diagnosen ALS. Utmaningen hand-
lade om att hälla en hink isvatten över sig, 
filma detta och sprida filmen i sociala medier. 
Uppmaningen skickades vidare till vänner och 
bekanta, företag och föreningar – alla utma-
nade varandra med syfte att få in så mycket 
pengar som möjligt till ALS-forskningen. 

När ALS Ice Bucket Challenge dök upp i soci-
ala medier hakade Neuroförbundet snabbt på 
trenden och startade Sveriges första ALS Ice 
Bucket Challenge till förmån för ALS-forsk-
ning. Bl.a. Neuroförbundets ordförande, Lise 
Lidbäck, antog utmaningen och så var det 
hela igång. Neuroförbundet fick stort genom-
slag i media och lyckades samla in 500 000 
kronor genom kampanjen.

Neurofondens styrelse beslutade kort tid efter 
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att bevilja motsvarande summa från fonden 
som resulterade i ett forskarstipendium på en 
miljon kronor. Stipendiet tilldelades ALS-fors-
karen och professorn Peter Andersen i Umeå. 
Också utdelningen, den första av sitt slag i 
Sverige, blev uppmärksammad i både tidning-
ar och TV. 

Neurorapporten 2014  
– den första i sitt slag
Neurorapporten 2014 är den första rapporten 
i en långsiktig satsning med syfte att belysa 
delar av neurologin som är betydelsefulla i 
Neuroförbundets påverkansarbete.

Rapporten behandlar dagens situation och 
angelägna förbättringsområden. Vi konsta-
terar att det behövs en samlande kraft på 
nationell nivå, som driver på utbyggnaden av 
såväl specialistcentra som länsvisa neurologis-
ka kliniker. Nya arbetssätt inom neurologin
måste utvecklas, så att allas kompetens tillva-
ratas. Tiden från symtom till rätt diagnos och
behandling, måste kortas. För att säkerställa 
optimal behandling måste rätten till återbesök 
ingå i vårdgarantin.

Med stöd från Neuroförbundets fond och i 
samarbete med Svenska Neurologföreningen
presenterades förbundets första Neurorapport 
2014, där vi ger en bild av neurologin och
belyser behovet av såväl utbyggnad som tidi-
ga insatser.

Neurorapporten är en långsiktig satsning 
som ska ”sätta neurologin på kartan”, dvs. 
göra neurologin mera känd hos beslutsfattare 
och allmänhet. Genom att peka på tenden-
ser samt identifiera hinder, utmaningar och 
förbättringsområden ur ett patientperspektiv, 
ska Neurorapporten bidra till att förstärka 
neurologin och öka patientmakten. 

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång 

Organisationsförändring
Under december 2014 och januari 2015 ge-
nomfördes, på uppdrag av förbundsstyrelsen, 
en kansliöversyn med hjälp av en extern kon-
sult. Syftet med översynen var att undersöka 
kansliets samlade kompetenser och om kans-
liet var rustade att genomföra kongressens 
beslutade planer och styrelsens önskemål om 
smidigare och mindre hierarkiska arbetssätt.  

Förbundsstyrelsen beslutade på sitt janua-
rimöte 2015 att genomföra vissa organisa-
toriska förändringar på kansliet, vilket bl.a. 
innebär att antalet mellanchefer har reduce-
rats. Antalet anställda är oförändrat.   
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Styrelsen 
Förbundsstyrelsen har under 2014 haft sex 
protokollförda sammanträden. Presidiet har 
under 2014 haft sex protokollförda samman-
träden. 

Ordförande
Lise Lidbäck, konsulent (Kungsängen)
Närvaro vid 4 sammanträden

Bengt Olsson, fackförbundsordförande  
(Malmö)
Närvaro vid 4 sammanträden

Kassaförvaltare 
Kent Andersson, ekonom (Mölndal)
Närvaro vid 6 sammanträden

Ledamöter
Johanna Andersson, kundansvarig (Västerås)
Närvaro vid 6 sammanträden

Maj Danielsson, forskningsadm. (Enviken)
Närvaro vid 4 sammanträde

Johan Gunnarson, ingenjör (Solna)
Närvaro vid 6 sammanträden

Uno Johansson, försäljningschef (Töreboda)
Närvaro vid 6 sammanträden

Gunilla Nilsson, support- och utbildningschef 
(Enskede)
Närvaro vid 3 sammanträden

Petra Nilsson, adminstratör (Karlskoga)                 
Närvaro vid 5 sammanträden

Suppleanter
Ingrid Johansson, miljösamordnare (Råneå)
Närvaro vid 4 sammanträden

Kerstin Kjellin, jurist (Upplands Väsby)
Närvaro vid 4 sammanträden

Ewy Lundsten Falk, redovisningskonsult 
(Hallstahammar)
Närvaro vid 4 sammanträde

Revisorer
Grant Thornton Sweden AB
Maria Karlsten

Rogardt Wikström, Täby 
förtroendevald revisor

Valberedningens roll och arbetssätt
Enligt § 15 i Neuroförbundets stadgar ska 
riksförbundet ha en valberedning vars huvud-
uppgift är att inför förbundskongressen lägga 
fram förslag till styrelse för kommande kon-
gressperiod. Ytterligare uppgift för valbered-
ningen är att lägga fram förslag till förbunds-
kongressen om hur styrelsen ska arvoderas.

Neuroförbundets valberedning utses i likhet 
med andra centralt förtroendevalda av för-
bundskongressen.  Förbundskongressen 2013 
beslutade för första gången om en arbetsord-
ning för valberedningen.  Ur arbetsordningen 
framgår bland annat att:

• Valberedningen ska bestå av minst fem 
ledamöter varav minst två bör ha neurolo-
gisk sjukdom/skada. 

• En av ledamöterna ska vara samman-
kallande/ordförande.

• Ledamöterna ska vara medlemmar i  
Neuroförbundet.

• Ledamöterna ska inte vara anställda i  
Neuroförbundet eller ha en styrelseplats. 

• Förbundsstyrelsens ledamöter, revisor eller 
valberedning ska inte vara nära anhöriga 
(make/maka, sambo, syskon, föräldrar/ 
barn) eller ha annan relation som gör att 
objektiviteten kan ifrågasättas.
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• Ledamöterna i valberedningen ska vara för-
trogna med organisationen, dess värdering-
ar och ha god kännedom om styrelsearbete.

Valberedningen förbereder under kongresspe-
rioden de kommande förslagen till val. Valbe-
redningen lägger upp sitt arbete på så sätt att 
man sammanställer de kriterier man anser ska 
vara uppfyllda bland de ledamöter och supp-
leanter som skall väljas. Detta för att få en så 
bra arbets- och ansvarsfördelning som möjligt 
inom den kommande styrelsen. 

Man tar särskild hänsyn till frågor om kan-
didaternas diagnos (eftersom minst hälften 
av ledamöterna enligt stadgarna ska ha en 
neurologisk diagnos), deras erfarenheter och 
engagemang inom ideellt arbete, andra nyttiga 
erfarenheter samt bosättningsort.

Därefter går valberedningen ut med förfråg-
ningar till alla medlemmar och lokalfören-
ingar om vilka kandidater man vill föreslå. 
Valberedningens förlag till ny styrelse skickas 
ut tillsammans med övriga kongresshandling-
ar till kongressens ombud.

Kansli
Förbundskansliet ligger i Stockholm och har 
under 2014 varit organiserat i avdelningarna 
Kansliledning, Medlems- och föreningsservice, 
Kommunikation, Ekonomi och Administra-
tion. Den projektverksamhet som bedrivs ses 
som en del av förbundskansliet rent organi-
satoriskt. Kansliets uppgift är att ta tillvara 
medlemmarnas intressen genom att:

• ge information, råd och stöd

• skapa dialog med och mellan våra  
medlemmar

• bedriva aktiv insamling för att främja  
neurologisk forskning

• bilda opinion för våra medlemmars bästa

• stimulera förbundets föreningsliv för en 
levande organisation över hela landet

• bistå omvärlden med information ur  
perspektivet ”att leva med en neurologisk 
sjukdom eller skada”

Kollektivavtal finns på arbetsplatsen. Ett antal 
policys finns också för förbundets personal-
politik som exempelvis berör arbetsmiljö, 
likabehandling och lönesättning. Dessa upp-
dateras kontinuerligt.

Gåvoinformation  
Neuroförbundet är medlem i och arbetar i 
enlighet med FRIIs kvalitetskod (FRII står 
för Frivilligorganisationernas Insamlingsråd). 
Neuroförbundet har 90-konto på plus- och 
bankgiro och redovisar till Svensk Insamlings-
kontroll, i enlighet med av dem framtagna 
regler samt följer de etiska och redovisnings-
mässiga riktlinjer som framtagits av FRII.

Detta innebär bl. a. att Neuroförbundets 
insamlings- och administrationskostnader inte 
får överstiga 25 procent av de totala intäk-
terna samt att Neuroförbundet bevakas så att 
insamlade medel går till det insamlade ända-
målet. Se årets nyckeltal under ”Resultat och 
ställning 2014”.

Under 2014 genomförde vi fyra insamlings-
kampanjer med olika teman där vi samla-
de in pengar till forskning. Den omtalade 
virala kampanjen som startade i USA, ALS 
Ice Bucket Challenge gav förbundet en halv 
miljon kronor till ALS-forskning. Neurofon-
den bidrog med lika mycket och delade ut en 
miljon till den svenska delen av ett internatio-
nellt forskningsprojekt, som handlar om att 
kartlägga orsaker till ALS. 
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Neuroförbundet har följande 90-kontonummer:
pg 90 10 07-5
bg 901-0075
pg 90 10 14-1 
(avser tidigare brevmärkesgåvor)
bg 901-0141  
(avser tidigare brevmärkesgåvor)
pg 90 50 04-8 (avser betalningar via OCR)

Forskningsanslag 
De gåvor och testamenten som Neuro-
förbundet får och som avser forskning inom 
neurologins område skänks till Stiftelsen 
NHR-fonden. 2014 skänktes 3 558 tkr till 
NHR-fonden för utdelning till forskning. 

Miljö- och kostnadsbesparing
För Neuroförbundet är det viktigt att vara 
en miljö och kostnadsmedveten organisation. 
Vi har därför minskat pappersutskicken från 
förbundskansliet som i praktiken betyder att 
dokument i allt högre grad sänds digitalt och/
eller publiceras på vår webbplats eller via 
elektroniska nyhetsbrev.
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Resultat- och balansräkning
Resultaträkning tkr
Funktionsindelad resultaträkning
 2014 2013 Not
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 2 592 2 597
Gåvor 13 831 15 537 3
Bidrag 10 790 6 689 3
Nettoomsättning 2 126 2 506
Övriga verksamhetsintäkter 2 444 2 553  
   
Summa verksamhetsintäkter 31 783 29 882 

Verksamhetskostnader   4,5
Ändamålskostnader 25 051 23 607
Insamlingskostnader 2 410 2 159
Administrationskostnader 5 549 6 570

Summa verksamhetskostnader 33 010 32 336

Verksamhetsresultat -1 227 -2 454 

Finansiella och extraordinära poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 1 380 2 967 6
Ränteintäkter 20 25
Räntekostnader -33 -68
Förvaltningskostnader -110 -71 
Summa finansiella och extraordinära poster 1 257 2 853
 

Resultat efter finansiella och extraordinära poster 30 399

Årets resultat 30 399
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Balansräkning tkr
 31/12 2014 31/12 2013 Not
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 240 329 7

Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 33 081 32 006 8
Summa anläggningstillgångar 33 321 32 335 

Omsättningstillgångar
Varulager 7 7

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 124 168 
Övriga fordringar 663 466 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 553 1 423  9
Summa kortfristiga fordringar 2 340 2 057

Kassa och bank 2 978 10 674
Summa omsättningstillgångar 5 325 12 738

Summa tillgångar 38 646 45 073 

Eget kapital och skulder
Eget kapital   10 
Ändamålsbestämda medel, ändamål MS 2 126 2 126
Ändamålsbestämda medel ändamål ALS 50 297
Balanserat kapital 23 410 23 132 
Summa eget kapital 25 586 25 555

Långfristiga skulder
Lån NHR-fonden 3 000  4 000 11
Summa långfristiga skulder 3 000  4 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 040 650 
Övriga skulder 3 150 4 193
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 3 496 6 992 12
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 374 3 683 13  
Summa kortfristiga skulder 10 060 15 518

Summa eget kapital och skulder 38 646 45 073

Ställda panter Värdepapper 5 000 5 000 14
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Noter
Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper
Neuroförbundets redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisnings-
lagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. 

Övergång till K3-regelverket innebär byte av redovisningsprincip. Bytet av redovisningsprincip 
har inneburit att jämförelseåret 2013 räknats om i enlighet med de nya redovisningsprinciperna.

Följande redovisnings-och värderingsprinciper har ändrats vid övergången till K3:

Resultaträkning
Tidigare år har kostnadsindelad resultaträkning använts i Årsredovisningen. Förbundet har för 
2014 övergått till att använda funktionsindelad resultaträkning som är FRIIs huvudalternativ.
Redovisning av bidrag och gåvor
Tidigare år har utdelning från PostkodLotteriet redovisats i posten bidrag men redovisas nu i 
posten gåvor.
Förvaltningskostnader 
Har tidigare redovisats i posten allmänna verksamhetskostnader men redovisas nu som en egen 
post under finansiella poster.
Intäkt och kostnad Statsbidrag Valjeviken 
Redovisas ej i resultaträkningen längre enligt de nya riktlinjerna. Medlen är endast en överfö-
ringspost och redovisas över balansposter fr.o.m. 2014.
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhål-
la för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan till 
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs för respektive 
intäktspost när intäktsredovisningen sker.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationen. Medlemsavgifter 
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde 
utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om till-
gången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa 
villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte 
uppfylls är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när den erhålls. En gåva som intäktsförts redovi-
sas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. 
Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anlägg-
ningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag 
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redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits 
för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den 
kostnad bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den 
tillgång som organisationen fått eller kommer att få.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer 
redovisas som intäkt linjärt över prenumerationstiden.
Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen. De redovisas som intäkt när 
de erhålls och till verkligt värde.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och administra-
tionskostnader.
Ändamålskostnader 
Består av direkta ändamålskostnader såsom bidrag till forskning, kostnader för rehabiliterings-
aktiviteter, opinionskostnader, personal, m.m., samt samkostnader (indirekta kostnader såsom 
lokal- och kontorskostnader).
Insamlingskostnader
Består av direkta kostnader för att samla in medel, personal samt samkostnader (indirekta 
kostnader såsom lokal- och kontorskostnader)
Administrationskostnader 
Består av personalkostnader, styrelsekostnader, revision samt samkostnader (indirekta kostna-
der såsom lokalkontorskostnader).

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Förbundet har gjort bedömningen att det inte finns några svårigheter eller osäkerheter kring 
bedömning och värdering av årets transaktioner. Inga väsentliga uppskattningar har gjorts.

Not 3 Gåvor och bidrag
Gåvor som redovisats i resultaträkningen 2014 2013
Insamlade medel
Allmänheten 6 713 8 537
Företag 118 0
PostkodLotteriet 7 000 7 000 
Summa gåvor 13 831 15 537
 
Bidrag som redovisats som intäkt 2014 2013
Insamlade medel
PostkodLotteriet 3 496 8
Svenska kommittén för Rehabilitering SVCR 700 420
Stiftelsen NHR-fonden 909 580 
Radiohjälpen 124 138 
Norrbacka Eugenia 21 54  
Nordens Välfärdscenter 71 0
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SPSM 32 53
Svenska Spel 61 49
Övriga 203 104 
Summa insamlade medel  5 617 1 406

Offentliga bidrag   
Staten 5 173 5 283
Summa offentliga bidrag 5 173 5 283

Summa bidrag 10 790  6 689

Totalt insamlade medel består av följande:
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 13 831 15 537
Bidrag som redovisats som intäkt 10 790 6 689
Summa insamlade medel 24 621 22 226

Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
Medelantalet anställda 2014 2013
Antal anställda 18 17
varav män 7 7

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelseledamöter 2014 2013
Antal 12 11 
varav män 4 3

Generalsekreterare och andra ledande befattningshavare
 2014 2013
Antal 4 4
varav män 2 2                                                
 
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2014 2013
Löner och andra ersättningar   
Styrelse och generalsekreterare 1 109 996 
Övriga anställda 8 335 7 634
Totala löner och ersättningar 9 444 8 630

Sociala kostnader 3 656 3 768
(varav pensionskostnader exkl löneskatt) 363 804  
  
Summa löner, ersättningar och sociala kostnader 13 100 12 398

Av pensionskostnaderna avser 28 tkr (64 tkr) organisationens styrelse och generalsekreterare. 
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Ideellt arbete
Under året har 210 (60) personer arbetat ideellt för organisationen, framför allt med vår Brain-
Busturné. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Avtal om avgångsvederlag
Förbundet har träffat avtal med generalsekretaren om en uppsägningstid med arbetsplikt på 
nio månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Det finns inget avtal om avgångsvederlag.

Lån till ledande befattningshavare och transaktioner med närstående
Organisationen har inte lämnat lån till ledande befattningshavare och det har inte förekommit 
transaktioner med närstående.

Löner och andra ersättningar har endast utbetalats i Sverige, ej i andra länder

Not 5 Leasing
Förbundet leasar framför allt kontorslokaler samt kopieringsmaskiner och annan kontorsut-
rustning. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 3 342 tkr (2 584 tkr)

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
 2014 2013
Inom 1 år 2 498 3 342  
1-5 år 4 859 7 314
Senare än 5 år 0 0 

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2017-12-31. Och är därefter möjlig att omförhandla för 
ny tidsperiod.

Not 6 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
 2014 2013
Utdelningar 863 1 095
Räntor 15 42  
Realisationsresultat vid försäljningar 502 1 398 
Återföring nedskrivningar 0 432 
Summa 1 380 2 967

Not 7 Inventarier
Inventarier bokförs som tillgångar till anskaffningsvärden och skrivs systematiskt av över den 
bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Inventarier 5 år
 2014 2013
Inventarier 
Ingående anskaffningsvärde 2 652 2 302 
Förvärv 0 350
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Utgående anskaffningsvärde 2 652 2 652 
Ingående avskrivningar -2 323 -2 227
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar -88 -96
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 411 -2 323

Utgående bokfört värde 241 329

Not 8 Långfristiga värdepappersinnehav
Marknadsvärdet på värdepapper var 37,1 mkr vid utgången av 2014 och 33,3 mkr vid ut-
gången av 2013. Förbundets värdepapper förvaltas av bank enligt avtal om s.k. diskretionär 
förvaltning. Placeringar i aktier, kassa och räntebärande instrument skall ske med inriktning på 
långsiktighet och jämn kapitaltillväxt, och skall ske i värdepapper noterade i svensk aktiehan-
del. En hög och jämn avkastning i kombination med god riskspridning skall eftersträvas. Aktier 
och aktierelaterade finansiella instrument skall vara emitterade av företag som inte bryter mot 
FN:s förklaring om mänskliga rättigheter eller ILO:s åtta kärnkonventioner. Se bilaga: Värde-
pappersinnehav.

Värdepapper 2014 2013
 32 006 32 726 
Förvärv 4 998 31 590 
Försäljningar -3 923 -32 742 
Återföring nedskrivning 0 432
Utgående redovisat värde 33 081 32 006 

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  
 2014 2013
Förutbetalda hyror 570 589 
Humanfonden utdelning 283 278
Upplupna administrativa intäkter  185 
Bidrag från Stiftelsen NHR-fonden 275
Övriga poster 425 371 
Summa 1 553 1 423 

Not 10 Eget kapital
förändring av eget kapital

 Ändamålsbestämda Ändamålsbestämda Balanserat Totalt
 medel, ALS medel, MS kapital eget kapital

Ingående balans 298 2 126 23 132 25 556
Utnyttjande -248  248
Årets resultat   30
Utgående balans 50 2 126 23 410 25 586
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Not 11 Långfristiga skulder
Långfristiga skulder består av en skuld som förfaller inom 3 år (4 år)

Not 12 Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
Posten består av erhållet bidrag från PostkodLotteriet, Special Projects. 
Projektet löper över tre år, 2014-2016

Not 13
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2014 2013
Semesterlöner, komptidsersättningar, soc. avg. 1 152 1 029  
Rullande projekt  312 319 
Förutbetalda medlemsavgifter 736 671
Övriga poster 234 1664 
Summa 2 434 3 683

Not 14
Avser ställda panter för låneskuld till NHR-fonden på 5 000 tkr. 
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Slutord
Styrelsen för Neuroförbundet vill framföra sitt varmaste tack till alla dem som på olika sätt 
medverkat till att förbundet har kunnat bedriva all verksamhet som genomförts under 2014.
Vi befinner oss i en omvärld med en allt snabbare förändring i ett allt hårdare samhällsklimat. 
Detta ställer högre krav än någonsin på oss som organisation och som företrädare för personer 
som lever med neurologiska diagnoser, deras familjer och andra närstående. Vi kan därför med 
glädje konstatera att vi lyckats väl med våra målsättningar under året och att förbundets ledord 
”passion, driv och förändring” har präglat oss i vårt arbete. 

Vi ser att Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi, har fortsatt stor till-
växt- och utvecklingspotential och vi ser med glädje fram emot ett fortsatt bra och utvecklande 
samarbete tillsammans med våra medlemmar, lokalföreningar och länsförbund. Tillsammans 
ska vi fortsätta att växa och skapa bättre livsvillkor och förutsättningar till livslust, full delak-
tighet och en stark framtidstro för alla som lever med en neurologisk diagnos.

Stockholm den 27 mars 2015

Lise Lidbäck
förbundsordförande 

Kent Andersson Johanna Andersson Maj Danielsson 

Johan Gunnarson Uno Johansson Gunilla Nilsson  

Petra Nilsson Bengt Olsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 7 maj 2015
Grant Thornton Sweden AB

Maria Karlsten    Rogardt Wikström
Auktoriserad revisor    Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse
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Bilaga: Värdepappersinnehav

Värdepapper Neuroförbundet per 31/12-2014

Värdepapper Antal Bokfört värde Marknadsvärde Värdepapper Antal Bokfört värde Marknadsvärde
Aktier Fonder
ABB SDB 1 600 233 321 265 440 Etikfond Global Mega 39 190,7453          4 438 829 6 376 725
Alfa laval 1 400 211 401 207 620 Obligationsfond Mega 116 560,0958       13 780 000 13 954 574
Astra Zenica 400 156 010 219 200 Penningmarkn fond Mega 30 525,8592          2 910 758 2 805 934
Assa Abloy 1 000 269 351 414 800 Allemansfond Komplett
Atlas Copco 3 200 593 318 698 880 Summa  21 129 587 23 137 233
Autoliv 500 263 542 418 750
Avanza 300 52 088 77 400
BillerudKorsnäs 1 400 91 015 157 500
Boliden 800 82 386 100 400 Värdepapper Antal Bokfört värde Marknadsvärde
Bufab 2 200 116 775 129 250 Fonder
Byggmax 1 900 93 430 100 225 Emerging Marketsf 56,1375                  886 1 099
Electrolux 1 000 167 210 228 800 Europaf småbolag 27,1590                  875 1 275
Elekta 1 200 116 738 95 640 Oblf flex lux 6 996,3779            149 363 159 685
Enquest 4 700 61 544 20 727 Nordenfond 52,5691                  926 1 086
Ericsson B 9 500 1 115 561 896 320 Sverigefond 78,5884                  511 1 241
Getinge 700 135 666 124 460 Summa 152 561 164 386
Hemfosa 899 98 671 148 335
Hennes o mauritz 4 000 971 197 1 302 400
Hexagon 1 600 314 059 387 200
Husqvarna 2 500 97 040 144 375
Industrivärden 2 000 249 720 272 700
Intrum Justitia 400 70 913 92 800
Investor 1 100 208 125 313 170
JM 1 000 147 846 249 000
Kinnevik 600 110 325 153 180
Lifco 700 65 100 94 150
Lindab 800 41 333 52 480
Lundin Mining 4 100 138 561 153 545
Lundin P 1 100 158 892 123 640
Meda 1 230 90 025 138 375
Millicom 300 151 708 174 750
NCC 400 66 243 98 720
Nobia 600 20 072 41 850
Nokia 1 000 62 059 61 900
Nordea 10 400 739 563 945 360
Proffice 4 000 96 214 82 800
Sandvik 4 100 404 556 313 240
SCA 2 000 330 023 337 800
Scandi Standard AB 1 700 79 541 81 940
SEB 6 300 450 218 627 165
SKF 1 100 174 951 181 390
Skanska 1 600 196 814 268 640
SSAB 900 44 965 36 189
Stora Enso 1 100 50 534 77 165
Swedbank 3 400 524 619 664 700
Swedish orphan 1 500 69 638 119 025
Svenska handelsbanken 1 500 428 621 549 900
Tele2 1 100 108 719 104 445
TeliaSonera 8 800 418 460 443 520
Trade Doubler 1 000 16 102 10 250
Transmode 400 32 438 29 400
Wihlborg Fastigheter 500 53 941 71 375
Volvo B 6 600 632 080 559 020
Århus karlshamn 400 125 546 167 000
Summa 11 798 788 13 828 306
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Totalt 2014 varav personer med 
egen diagnos

Totalt 2013

Neuroförbundet Stockholms län

Neuroförbundet Norrort 175 133 150

Neuroförbundet Järfälla-Upplands Bro 134 100 127

Neuroförbundet S:t Botvid 158 113 144

Neuroförbundet Haninge-Tyresö 131 93 127

Neuroförbundet Stockholm 1) 1299 983 1123

Neuroförbundet Södertälje-Nykvarn 122 88 120

Neuroförbundet Södra Roslagen 2) 172 124 106

Neuroförbundet Roslagen 3) 79 54 67

Neuroförbundet Nynäshamn 52 30 68

2322 1718 2032

Neuroförbundet Gotlands län (inget länsförbund)

Neuroförbundet Gotland "Martallen" 95 55 87

Neuroförbundet Uppsala län

Neuroförbundet Uppsala-Knivsta 276 190 271

Neuroförbundet Östhammar 48 30 48

Neuroförbundet Enköping-Håbo 66 50 70

Neuroförbundet Nord Uppland 42 28 37

432 298 426

Neuroförbundet Södermanlands län

Neuroförbundet Östra Sörmland 152 91 134

Neuroförbundet Västra Sörmland 121 75 116

Neuroförbundet Eskilstuna 151 93 150

Neuroförbundet Strängnäs 76 37 78

500 296 478

Neuroförbundet Östergötlands län

Neuroförbundet Finspång 58 31 53

Neuroförbundet Linköping 307 209 285

Neuroförbundet Norrköping 333 237 328

Neuroförbundet Motala-Vadstena 88 48 80

786 525 746

Neuroförbundet Jönköpings län    

Neuroförbundet Jönköping-Huskvarna 207 140 205

Bilaga: Medlemsstatistik
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Totalt 2014 varav personer med 
egen diagnos

Totalt 2013

Neuroförbundet Småländska Höglandet 177 109 153

Neuroförbundet Östbo-Västbo 108 63 106

492 312 464

Neuroförbundet Kronobergs län 
(inget länsförbund)

Neuroförbundet Kronoberg 200 139 184

Neuroförbundet Kalmar län

Neuroförbundet Kalmar  212 125 209

Neuroförbundet Västervik 192 110 179

404 235 388

Neuroförbundet Blekinge län (inget länsförbund)

Neuroförbundet Blekinge  164 112 160

Neuroförbundet Skåne

Neuroförbundet Åsbobygden 54 35 49

Neuroförbundet Kristianstadsbygden 154 120 158

Neuroförbundet Österlen 133 78 128

Neuroförbundet Nordvästra Skåne 87 59 80

Neuroförbundet Hässleholmsbygden 4) 123 71 99

Neuroförbundet Malmö 456 308 439

Neuroförbundet Lundabygden 341 235 341

Neuroförbundet Västra Skåne 232 170 228

1580 1076 1522

Neuroförbundet Hallands län

Neuroförbundet Halmstad 180 105 181

Neuroförbundet Varberg-Falkenberg 105 64 93

Neuroförbundet Kungsbacka 96 62 90

381 231 364

Neuroförbundet Västra Götaland

Neuroförbundet Kaprifol 104 42 74

Neuroförbundet Norra Bohuslän 224 81 223

Neuroförbundet Göteborg 1147 791 1090

Neuroförbundet Måsen 64 42 66

Neuroförbundet Uddevalla 133 83 122

Neuroförbundet Mark 183 104 189

Neuroförbundet Trollhättan-Vänersborg 180 109 171
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Totalt 2014 varav personer med 
egen diagnos

Totalt 2013

Neuroförbundet Alingsås 259 134 270

Neuroförbundet Borås 180 106 172

Neuroförbundet Ätradal 62 39 66

2536 1531 2443

Neuroförbundet Skaraborgs län

Neuroförbundet Lidköping 148 93 153

Neuroförbundet Skövde 250 174 212

398 267 365

Neuroförbundet Värmlands län

Neuroförbundet Karlstad med omnejd 5) 225 180 198

Neuroförbundet Östra Värmland-Kristinehamn 27 18 26

Neuroförbundet Arvika Västra Värmland 86 50 78

Neuroförbundet Säffle-Åmål 52 34 54

390 282 356

Neuroförbundet Örebro län

Neuroförbundet Örebro 218 148 211

Neuroförbundet Sydnärke 80 45 79

Neuroförbundet Karlskoga-Degerfors 74 44 62

372 237 352

Neuroförbundet Västmanlands län

Neuroförbundet Västerås 231 162 212

Neuroförbundet Fagerstaregionen 55 33 51

286 195 263

Neuroförbundet Dalarnas  län

Neuroförbundet Södra Dalarna 46 33 48

Neuroförbundet Ludvika-Smedjebacken 59 43 55

Neuroförbundet Borlänge 93 59 92

Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna 186 131 179

384 266 374

Neuroförbundet Gävleborgs län

Neuroförbundet Gästrikland 231 172 229

Neuroförbundet Södra Hälsingland 103 69 79

334 241 308

Neuroförbundet Västernorrlands län

Neuroförbundet Härnösand-Örnsköldsvik 137 80 116

Neuroförbundet Medelpad 142 97 135

Neuroförbundet Sollefteå-Kramfors 58 35 63
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Totalt 2014 varav personer med 
egen diagnos

Totalt 2013

337 212 314

Neuroförbundet Västerbottens län

Neuroförbundet Norsjö-Malå 30 16 34

Neuroförbundet Umebygden 215 165 227

Neuroförbundet Södra Lappland 6) 87 47 64

Neuroförbundet Skellefteå 144 92 114

476 320 439

Neuroförbundet Norrbottens län

Neuroförbundet Piteå-Älvdal 129 91 120

Neuroförbundet Luleå 171 96 169

Neuroförbundet Boden 83 41 77

Neuroförbundet Kiruna 39 24 39

Neuroförbundet Gällivare-Malmberget 79 56 79

Neuroförbundet Haparanda 143 82 146

644 390 630

Neuroförbundet Riksförbund

Neuroförbundet Riksförbund 8 5 4

Neuroförbundet Norra Hälsingland 
(hanteras av riksförbundet)

50 46 51

Neuroförbundet Jämtland  
(hanteras av riksförbundet)

89 64 77

147 115 132

Totalt 13 660 9 053 12 827

Noter

1) Nacka-Värmdö ingår sedan 1 juli
2) Tidigare Täby-Vallentuna, S. Roslagen ingår sedan 1 juli
3) Tidigare Rospiggen
4) Perstorp ingår sedan 19 december
5) Filipstad ingår sedan 1 juli
6) Södra Lappmarken ingår sedan 1 juli
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Styrelse
Stiftelsens styrelse utgörs av samma personer 
som styrelsen för Neuroförbundet. 
Styrelsen har haft sex protokollförda sam-
manträden under år 2014. Styrelsen för Stif-
telsen NHR-fonden har under verksamhets-
året 2014 haft följande sammansättning:

Ordförande
Lise Lidbäck, konsulent (Kungsängen)
Närvaro vid 4 sammanträden

Vice ordförande
Bengt Olsson, fackförbundsordförande          
(Malmö)
Närvaro vid 5 sammanträden

Kassaförvaltare
Kent Andersson, ekonom (Mölndal)
Närvaro vid 6 sammanträden

Ledamöter
Johanna Andersson, kundansvarig, (Västerås)
Närvaro vid  6 sammanträden

Maj Danielsson, forskningsadm. (Enviken)
Närvaro vid 4 sammanträde

Johan Gunnarson, ingenjör (Solna)
Närvaro vid 6 sammanträden

Uno Johansson, försäljningschef (Töreboda)
Närvaro vid 6 sammanträden

Gunilla Nilsson, support- och utbildningschef 
(Enskede)
Närvaro vid 3 sammanträden

Petra Nilsson, administratör (Karlskoga)                 
Närvaro vid 5 sammanträden

Ingrid Johansson, miljösamordnare (Råneå)
Närvaro vid 3 sammanträden

Kerstin Kjellin, jurist (Upplands Väsby)
Närvaro vid 4 sammanträden

Ewy Lundsten Falk, redovisningskonsult 
(Hallstahammar)
Närvaro vid 5 sammanträde

Revisorer

Grant Thornton Sweden AB
Maria Karlsten
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Ändamål  
Stiftelsen NHR-fondens ändamål är att:

• främja och ge stöd åt vetenskaplig forsk-
ning om orsakerna till och botemedlen mot 
organiska nervsjukdomar, företrädesvis 
multipel skleros

• verka för utbyggnad och förbättring av 
resurserna för vård och rehabilitering för 
personer som har organiska nervsjukdomar 
eller skador på nervsystemet

• lämna social, psykologisk och humanitär 
hjälp till behövande personer som har 
organiska nervsjukdomar eller skador på 
nervsystemet, allt i den utsträckning andra 
hjälpåtgärder från samhällets sida ej står till 
buds för här nämnda syften

Anslag
Under året har 10,8 mkr beviljats i olika 
anslag. Anslagen har gått till forskning/ut-
veckling, rehab/rekreation och till annan inom 
ändamålet liggande verksamhet som fondsty-
relsen vill stödja.

Forskning och utveckling
Anslag ur fonden för forskning och utveck-
ling kan enligt de särskilda bestämmelserna 
sökas till forsknings- och utvecklingsarbete 
inom medicin och beteendevetenskap med 
främst social inriktning vilka avser neuro-
logiska sjukdomar och skador. Forskning 
inom det kliniska fältet och forsknings- och 
utvecklingsarbete med sikte på klinisk eller 
praktisk tillämpning med hänsyn till behov 
hos personer med funktionsnedsättning, skall 
äga företräde. Grundforskning kan stödjas i 
mån av medel och om den är mer inriktad på 
fondens verksamhetsfält. 
Forskningsprojekt bedöms utifrån projektens 
kvalitet, sökandens möjligheter att genomföra 
projekten och de resurser som i övrigt (från 
andra fonder m. m.) kan stå till buds. Nya 

projekt som kan bedömas vara av värde för 
den fortsatta utvecklingen och som kan initie-
ra ytterligare insatser bör stödjas. Fondstyrel-
sen beslutar om utdelning av anslag på förslag 
av Neuroförbundets rådgivande kommitté för 
forskning och utveckling. 

Under 2014 har beviljats medel till forskning 
och utveckling med totalt 3 985 000 kr – se 
bilaga: Utdelning till forskning.

Kommittén för utdelning till forskning och 
utveckling - ledamöter
Docent Claes Hultling, Stockholm, ordf. 
Professor Oluf Andersen, Göteborg
Professor Fredrik Piehl, Solna
Docent Göran Solders, Huddinge
Docent Birgitta Engström, Umeå

Från Neuroförbundet: 
Inger Johansson, Neuroförbundet Luleå
Maj Danielsson, förbundsstyrelsen

Kommitténs föredragande har varit Mia 
Lundström, Neuroförbundet. Kommit-
téns främsta uppgift har varit att bereda 
till NHR-fonden inkomna ansökningar om 
bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete. 
Kommittén har under året haft ett protokoll-
fört sammanträde. 

Forskarstipendium i samband med 
ALS Ice Bucket Challenge
ALS Ice Bucket Challenge var en spontan, 
privat insamlingskampanj, som fick sprid-
ning över hela världen via sociala media. Den 
startade via den amerikanska basebollspela-
ren Pete Frates, som själv har diagnosen ALS. 
Idén med IceBucket Challenge, som pågick 
under några veckor under sensommaren och 
hösten 2014, var att låta sig bli filmad när 
man häller en hink (bucket) iskallt vatten över 
sig och utmanade tre personer i ens vänkrets 
till samma aktion.
Filmen publicerades på Youtube och Face-
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book på Internet och den som antog utma-
ningen skulle skänka minst 50 kronor till 
ALS-forskningen. I Sverige blev det bl. a. 
Neuroförbundets gåvosajt neurogavan.se, 
som fick ta emot gåvor till detta ändamål. 
Den som blev utmanad och inte hällde isvatt-
net över sig, fick ”böta” och betala mer, upp 
till 500 kronor.

Insamlingen resulterade i ca 500 000 kronor 
till NHR-fonden. NHR-fondens styrelse be-
slutade då att skänka lika mycket från fonden 
till ett forskarstipendium på en miljon kronor. 
Efter en utannonsering av stipendiet besluta-
de NHR-fondens styrelse att ge stipendiet till 
ALS-forskaren och professorn Peter Andersen, 
Umeå.

Pengarna kommer att användas i Project 
MinE Sweden, ett samarbetsprojekt med flera 
europeiska länder, där arvsmassan hos minst 
15 000 patienter skall studeras. Syftet är att 
hitta nya sjukdomsanlag och ärftliga anlag 
som skyddar mot ALS- och demenssjukdom. 
Kunskapen om hur hjärnans sjukdomar upp-
står kommer att ha betydelse för utvecklingen 
av nya läkemedel och förebyggande insatser.

Rehabilitering och rekreation
Anslag ur fonden till rehabilitering och 
rekreation kan enligt fondens särskilda 
bestämmelser sökas för verksamhet inom 
rehabiliterings-, rekreations- och serviceområ-
dena, anordnad eller initierad av organisation 
tillhörande Neuroförbundet.

Anslag skall sökas på grundval av budgeterad 
verksamhet och ansökan skall gälla verksam-
het som överensstämmer med fondens stadgar 
(§ 2), i första hand för att:

• underlätta rehabiliterings- och serviceverk-
samhet i föreningar med särskilda behov

• stödja nya föreningar i att komma igång 
med rehabiliterings- och serviceverksamhet

• möjliggöra rekreationsresor till utlandet

• verksamhet inom området i form av exem-
pelvis projekt och konferenser

Kostnaderna för dessa verksamheter bör i 
första hand täckas genom bidrag från primär-
kommunerna, sjukvårdshuvudmännen, anslag 
ur sökande förenings egna fonder eller med 
medel som kan erhållas från annat håll (t.ex. 
fristående stiftelser/ fonder). NHR-fonden 
skall utnyttjas endast som komplement till 
andra bidragsmöjligheter och för de mer-
kostnader som en funktionsnedsättning kan 
medföra. 

Fondstyrelsen inhämtar, innan beslut fattas 
om utdelning, yttrande och förslag från Neu-
roförbundets rådgivande kommitté för reha-
bilitering och service.

Kommittén för utdelning till rehabilitering 
och rekreation - ledamöter
Ann-Margreth Lundin,
Neuroförbundet Skåne - sammankallande
Kathleen Bengtsson-Hayward,
Neuroförbundet Halmstad
Margareta Svensson,
Neuroförbundet Göteborg
Gunilla Janzén,
Neuroförbundet Västerbotten
Petra Nilsson,
Neuroförbundets förbundsstyrelse

Kommitténs föredragande och sekreterare har 
varit Mia Lundström, Neuroförbundet.  
Kommittén har under året haft två protokoll-
förda sammanträden. 

Ekonomisk ställning och 
redovisning

Fondens ekonomiska ställning
Fondens egna kapital uppgick vid 31 decem-
ber 2014 till 81 mkr.  
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Ekonomisk redovisning
Fondens ekonomiska ställning och resultat 
framgår av bilagda balans- och resultaträk-
ning per den 31 december 2014. Stiftelsen 
NHR-fonden är registrerad enligt stiftelselagen 
i stiftelseregistret med anknuten förvaltning. 

Fonden står under tillsyn av Länsstyrelsen i 
Stockholms län, som efter anmälan av stiftel-
sens styrelse tillsätter två revisorer. Förvaltare 
är Neuroförbundet. Grant Thornton Sweden 
AB har varit fondens valda revisorer. 

Neurorapport
NHR-fonden har under året beslutat ge ett 
bidrag till Neuroförbundet för att ta fram en 
kartläggande rapport om dagens situation och 
angelägna förbättringsområden inom neuro-
login. Under hösten lanserades Neurorappor-
ten 2014, vilken väckt stor uppmärksamhet. 
Rapporten har citerats vidare i många olika 
sammanhang, inte minst inom professionen. 
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Resultat- och balansräkning
Resultaträkning tkr 2014 2013 Not 
Intäkter
Insamlade medel 4 697 3 638    
Avkastning på värdepapper & utlåning 2 845 2 875
Omplaceringsresultat aktier 5 228 2 156 5  
Övriga intäkter 3 26
Summa intäkter 12 773 8 695 
   
Kostnader
Marknadsföringskostnader 31 135 1
Insamlingskostnader 1 060 1 135 
Förvaltningskostnader 2 647 2 456 2
Kapitalförlust 0 474 3
Summa kostnader 3 738 4 200
 
Årets resultat 9 035 4 495 

Balansräkning tkr  31/12 2014 31/12 2013 Not
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper 76 705 71 085 4
Andelsrätt till lägenhet 2 480 2 480 5 
Utlåning 9 364 10 502 6  
Summa anläggningstillgångar 88 549 84 067     
 
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 256  2 270 7
Upplupna intäkter 34 55 
Kassa och bank 1 120 2 458   
Summa omsättningstillgångar 1 410 4 783 
Summa tillgångar 89 959 88 850
 
Eget kapital   8
Bundet - Grundfond forskning  20 20  
Fritt - Balanserat kapital 80 890 82 327  
Summa eget kapital 80 910     82 347  
 
Skulder
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 410 140    
Övriga skulder   8 639  6 363 9  
Summa kortfristiga skulder 9 049 6 503  
Summa eget kapital och skulder 89 959 88 850 
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Noter
Stiftelsen NHR-fondens redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden. Fordringar har upptagits till belopp 
varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där 
inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Not 1
I marknadsföringskostnader ingår bland annat annonskostnader.

Not 2
Stiftelsen NHR-fonden har inga anställda. Stiftelsens angelägenheter hanteras av Neuroförbundet. 
Kostnaden för dessa tjänster ingår i förvaltningskostnaderna.

Not 3
Kapitalförlusten 2013 avser en fordran på Stiftelsen Humlegården vars konkurs avslutades 
november 2013.

Not 4
Marknadsvärdet på värdepapper var 92,4 mkr vid utgången av 2014 och 84 726 tkr vid 
utgången av 2013. Stiftelsens värdepapper förvaltas av bank enligt avtal om s.k. diskretio-
när förvaltning. Placeringar i aktier, kassa och räntebärande instrument skall enligt fondens 
placeringspolicy ske med inriktning på långsiktighet och jämn kapitaltillväxt, och skall ske i 
värdepapper noterade i svensk aktiehandel. En hög och jämn avkastning i kombination med 
god riskspridning skall eftersträvas. Aktier och aktierelaterade finansiella instrument skall vara 
emitterade av företag som inte bryter mot FN:s förklaring om mänskliga rättigheter eller ILO:s 
åtta kärnkonventioner.
Värdepappersdepån är med automatik pantsatt av Swedbank p.g.a. att det är en retaildepå och 
det ingår ett OM-konto Värdepapper har sålts för att betala beviljade anslag. 

 2014 2013 
Ingående bokfört värde 71 086 70 634 
Förvärv 21 831 24 993  
Försäljningar -16 212 -24 541
Utgående bokfört värde 76 705 71 086

Omplaceringsresultat
Realisationsvinst aktier 5 492 2 612
Realisationsförlust aktier -264 -456
Summa omplaceringsresultat 5 228 2 156

Not 5 Andelsrätt till lägenhet 2014 2013
Ingående anskaffningsvärde 2 480 2 480
Utgående anskaffningsvärde 2 480 2 480
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Not 6 Utlåningen
Utlåningen är till Stiftelsen Valjeviken, närstående anläggning inriktade på rehabilitering av 
personer med neurologisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning samt till Neuroförbundet.

Not 7 Övriga fordringar 
Avser till största delen löpande avräkning med Neuroförbundet.

Not 8 Eget kapital 2014 2013
Bundet kapital 20 20
 
Fritt eget kapital vid årets ingång 82 327 83 940 
Redovisat årsresultat 9 035  4 495 
Beslutade anslag./. återförda anslag -10 472     -6 108 
Belopp vid årets utgång 80 890  82 327

Not 9 Övriga skulder 
Avser i huvudsak beviljade, ej rekvirerade anslag.
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Slutord  
Styrelsen för Neuroförbundet vill framföra sitt varmaste tack till alla dem som på olika sätt 
medverkat till att förbundet har kunnat bedriva all verksamhet som genomförts under 2014.
Vi befinner oss i en omvärld med en allt snabbare förändring i ett allt hårdare samhällsklimat. 
Detta ställer högre krav än någonsin på oss som organisation och som företrädare för personer 
som lever med neurologiska diagnoser, deras familjer och andra närstående. Vi kan därför med 
glädje konstatera att vi lyckats väl med vår målsättningar under året och att förbundets ledord 
” passion, driv och förändring” har präglat oss i vårt arbete. 

Vi ser att Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi, har fortsatt stor till-
växt- och utvecklingspotential och vi ser med glädje fram emot ett fortsatt bra och utvecklande 
samarbete tillsammans med våra medlemmar, lokalföreningar och länsförbund. Tillsammans 
ska vi fortsätta att växa och skapa bättre livsvillkor och förutsättningar till livslust, full delak-
tighet och en stark framtidstro för alla som lever med en neurologisk diagnos.

Stockholm den 26 mars 2015

Lise Lidbäck
Förbundsordförande

JohannaAndersson Kent Andersson Maj Danielsson 

Johan Gunnarson Uno Johansson Gunilla Nilsson

Petra Nilsson Bengt Olsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 13 maj 2015
Grant Thornton Sweden AB

Maria Karlsten    
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
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Namn Klinik/Institution Projekt Belopp kr

Alexandra
Gyllenberg

Enheten för Neuroimmunologi 
Institutionen för klinisk neurove-
tenskap, Solna

NOX-relaterade gener - ett fram-
tidamål för behandling av svår 
ms?

110 000

Ali
Manouchehrinia 

Institutionen för klinisk 
neurovetenskap 
Karolinska Institutet, Solna

Naturliga sjukdomsförloppet för 
ms: en undersökning av svenska 
ms-registret

55 000

Andreas 
Wallin

Rehab Station Liljeholmen,  
Stockholm

En reabilitetsstudie av den svens-
ka versionen av "The acceptance 
of Chronic Health Conditions 
Scale" riktat till personer med ms

55 000

Andreas 
Warnecke 

Enheten för Neuroimmunologi 
Institutionen för klinisk neuro-
vetenskap, Solna

Post-tranlationella modifieringar 
av myelin autoantigener och deras 
roll i sjukdomsframkallning och 
terapi av ms

110 000

Anna 
Carling

Avd för sjukgymnastik                                             
Universitetssjukhuset Örebro

Balans och fal vid MS: interven-
tion, fördjupas analys och närstå-
endeperspektiv

55 000

Bengt 
Skog 

Institutionen för neurovetenskap 
och fysiologi 
Göteborgs universitet

Långtidsuppföljning av patien-
ter med ms framförallt avseende 
mekanismer bakom sekundär 
progression

55 000

Caroline 
Ingre 

Institutionen för klinisk neuro-
vetenskap 
Karolinska Institutet, Solna

Färdigställandet av av ett natio-
nellt ALS-register, sökande av bio-
markörer, definierande av fenotyp, 
subgrupper och sjukvårdsprocess 
och ökat samarbete nationellt och 
internationellt

110 000

Christina 
Hermanrud 

Institutionen för klinisk 
neurovetenskap                
Karolinska Institutet, Solna

CD 14+ dermal dendritic celle 
and their improtance in the 
development of neutralizing 
anti-drug antibodies

55 000

Christina 
Brogårdh 

Institutionen för hälsovetenskaper 
Lunds universitet

Att åldras med post-polio och hur 
erfarenheter av fall och fallrädsla 
påverkar vardagen och 
livssituationen

55 000

Eliane 
Piket 

Enheten för Neuroimmunologi 
Institutionen för klinisk 
neurovetenskap 
Karolinska Institutet, Solna

miR-21 i neuroinflammatoriska 
och neurogenerativa sjukdomar

110 000

Bilaga: Utdelning till forskning
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Namn Klinik/Institution Projekt Belopp kr

Elisabet 
Åkesson 

Karolinska Institutet NVS inst.                                                                      
Huddinge

En kliniskt relevant experimen-
tell modell av ryggmärgsskade-
mekanismer och intervention

70 000

Emelie 
Butler Forslund 

Rehab Station Stockholm  
Solna

Förekomst av fall, fallorsak och 
fallrelaterade skador vid rygg-
märgsskada - en svenk-norsk 
studie

110 000

Eric 
Asaba

Institutionen för neurobiologi, 
vårdvetenskap och samhälle 
NVS Sektionen för arbetsterapi                                                                                    
Huddinge

Återgång till arbete:
arbetsrehabilitering efter rygg-
märgsskada med deltagande i 
fokus

55 000

Erika 
Franzén 

Sektionen för fysioterapi, 
Institutionen för Neurobilogi, 
vårdvetenskap och samhälle KI  
Huddinge

En ny utmanande och specifik 
träning vid Parkinsons sjukdom - 
Utvärdering av lågtidseffekter och 
av uppfattningen av balans och 
fysisk aktivitet

55 000

Fredrik 
Buchwald 

Institutionen för klinisk vetenskap 
Lund (IKVL) 
Medicinska fakulteten 
Lunds universitet

The Swedish Riks-Tia study 55 000

Hannes 
Laaksonen 

Enheten för Neuroimmunologi 
Institutionen för klinisk 
neurovetenskap 
Karolinska Institutet, Solna

The influence of IL-22BP om 
neuroinflammation in mouse, rat 
and human

55 000

Harald 
Lund 

Enheten för Neuroimmunologi 
Institutionen för klinisk 
neurovetenskap 
Karolinska Institutet, Solna

TGFbeta-signalering på makro-
fager är viktig för att kontrollera 
den kroniska fasen av autoimmun 
inflammation i det centrala nerv-
systemet

55 000

Hasan 
Balcin 

Neurolgiska och neurofysiologis-
ka klinikerna Karolinska universi-
tetssjukhuset Huddinge

Pompes sjukdom och Limb girdle 
muskeldystrofier i Sverige, en 
nationell registerstudie

55 000

Helen 
Tedeholm

Institutionen för neurovetenskap 
och fysiologi 
Göteborgs universitet

Validering av MS-prediction Score 
på svenska MS-registret

55 000

Joakim 
Gustafsson 

Enheten för logopedi Institutio-
nen för klinisk vetenskap Inter-
vention och teknik CLINTEC 
Karolinska Universitetssjukhuset 
Huddinge

Röststörning och behandlings-
effekter vid Parkinsons sjukdom 
studerat med röstackumulator

55 000

Jonathan 
Gilthorpe

Institutionen för farmakologi och 
klinisk neurovetenskap, Umeå

Rollen för exosomkommunicering 
i neurodegenerering i ALS

55 000
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Namn Klinik/Institution Projekt Belopp kr

Karl 
Carlström 

Enheten för Neuroimmunologi 
Institutionen för klinisk neuro-
vetenskap 
Karolinska Institutet, Solna

Identification of intracellular 
signaling, gene-activating and cel-
lular responses during Tecfidera/
DMF therapy in relapsing-remit-
ting-MS-patients

110 000

Lara 
Kular 

Enheten för Neuroimmunologi 
Institutionen för klinisk neuro-
vetenskap 
Karolinska Institutet, Solna

Epigenetiska förändringar i 
immunceller - en av de viktigaste 
processerna för sjukdomsfram-
skridande i MS

55 000

Lena 
Håglin 

Institutionen för folkhälsa och 
klinisk medicin Familjemedicin-
ska kliniken NUS, Umeå

Life conditions, diet and 
physical activity prior to 
diagnosis of Parkinson´s disease

110 000

Lena 
Nilsson Wikmar 

Sektionen för fysioterapi, Institu-
tionen för Neurobilogi, vårdve-
tenskap och samhälle KI  
Huddinge

En prospektiv 1-årig kohortstudie 
av personer med ryggmärgsskada 
i Stockholms län - incidens, etio-
logi och mortalitet

55 000

Lenka 
Nováková 

MS-centrum   
Neurosjukvård Sahlgrenska 
akademin, Göteborg

Monitorering av sjukdomsaktivi-
tet hos patienter med MS

55 000

Lotta 
Widén Holmqvist 

Neurologkliniken R54 Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge

Högintensiv styrketräning vid 
MS - betydelse för immunologisk 
profil och sjukdomsyttringar

55 000

Manuel 
Zeitelhofer

MBB Matrichbiology Group            
Solna

Blockering av PDGF-receptor 
signalering som en ny strategi för 
behandling av ms-liknande neuro-
inflammation

55 000

Markus 
Axelsson

Neurologiska kliniken 
Sahlgrenska universitetssjukhuset 
Neurologmottagningen  
Göteborg

Genuttryck hos celler och partik-
lar i blod och ryggmärgsvätska 
hos MS-patienter

55 000

Marie 
Kierkegaard 

Fysioterapikliniken A6:U1 
Karolinska Universitetssjukhuset                                                         
Solna

Att leva med ALS: hälsorelaterad 
livskvalitet och användning och 
tillfredsställelse med vård under 
sjukdomsförloppet

110 000

Mia 
Forslin

Neurologmottagningen R54  
Karolinska universitetssjukhuset 
Huddinge

Prediktorer för grad av delaktig-
het i arbetslivet hos personer med 
MS - en longitudinell studie

55 000

Monica 
Holmberg 

Institutionen för medicinsk 
biovetenskap  
Umeå universitet

Etablering av cellulära 
modeller samt funktionella 
studier av den neuromuskulära 
sjukdomen dystoni

55 000
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Namn Klinik/Institution Projekt Belopp kr

Nada 
Abdelmagid

Enheten för Neuroimmunologi 
Institutionen för klinisk neuro-
vetenskap 
Karolinska Institutet, Solna

Studera inverkan på auro-an-
tigener och virusinfektioner på 
utvecklingen av MS

55 000

Peter 
Sundström

Neurologkliniken Neurocentrum 
NUS, Umeå

D-vitamin och körtelfebervirus 
som orsaker till MS

55 000

Petter 
Holmberg 

Fysioterapikliniken R41 
Karolinska Universitetssjukhuset                                                   
Huddinge

Erfarenheter av mekanisk 
ventilation hos personer med ALS 
och deras närstående

110 000

Rodrigo 
Fernandez-
Gonzalo 

Institutionen för Fysiologi och 
Farmakologi  
Karolinska Institutet, Solna

Effekter av styrketräning med 
svänghjulsergometer på muskel 
och kognitiv funktion hos stroke-
patienter

55 000

Ruxandra 
Covacu 

Enheten för Neuroimmunologi 
Institutionen för klinisk neuro-
vetenskap 
Karolinska Institutet, Solna

Studier av regenerativa mekanis-
mer i centrala nervsystemet, från 
zebrafisk till däggdjur

55 000

Sabrina 
Ruhrmann 

Enheten för Neuroimmunologi 
Institutionen för klinisk neuro-
vetenskap 
Karolinska Institutet, Solna

Methylome karakterisering av 
CD4 + T-celler i MS upprättande 
av en roll för miR-21 i autoim-
mun sjukdom

55 000

Sahl 
Khalid Bedri

Klinisk neurovetenskap Enheten 
för MS-forskning CMM L8:00                                                      
Solna

Genomisk jämförelse av immun-
celler i periferin och i det centrala 
nervsystemet hos patienter med 
MS

55 000

Sandra 
Hellberg 

Institutionen för Klinisk och 
experimentell Medicin
Linköpings Universitet

Lära från naturen: 
Varför förbättras patienter med 
MS under graviditet?

55 000

Sophie 
Jörgensen

Rehabmedicinska kliniken 
Orupssjukhuset   
Skånes Universitetssjukhus                                        
Lund

Att åldras med en 
ryggmärgsskada

55 000

Stina 
Gunnarsson

Rehabmedicinska kliniken
plan 18  
Universitetssjukhuset, Linköping

Betydelse av patientens livsin-
ställning för tillfressställelse med 
ITB-behandling vid spasticitet

55 000

Tojo 
James 

Enheten för Neuroimmunologi 
Institutionen för klinisk neuro-
vetenskap 
Karolinska Institutet, Solna

Integrering av genetisk reglering 
av uttryck av gener och 
ENCODE pojekt data för 
identifiering funktionella 
genetiska polymorfier för MS

55 000
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Namn Klinik/Institution Projekt Belopp kr

Viktor 
Kaldo

Internetpsykiatrienheten M46 
Psykiatri Sydväst  
SLSO Huddinge sjukvårdsområde                             
Huddinge

Internetbaserad KBT för 
depression och ångest vid 
Parkinsons sjukdom: Pilotstudie 
och randomiserad prövning

55 000

Xind-Mei 
Zhang

Enheten för Neuroimmunologi 
Institutionen för klinisk neuro-
vetenskap 
Karolinska Institutet, Solna

Monocyt/makrofag/mikroglia 
cellterapi som ny behandlingsme-
tod mot MS

55 000

EXTRA ANSLAG utöver ordinarie utdelning *)

Peter Andersen Umeå Universitet Project MinE Sweden 1 000 000

Totalt: 3 985 000

*) Utöver den ordinarie utdelningen beviljades av fondstyrelsen ett extra anslag om en 
miljon kronor. Bakgrunden till detta var ALS Ice Bucket Challenge, som inbringade 500 000 
kr i gåvor från givare. Fondstyrelsen beslutade att ”matcha” denna summa och efter utannon-
sering av den extra utdelningen, beviljades en miljon kronor att som forskningsstipendium 
till delas ALS-forskare och professor Peter Andersen, Umeå för att användas i Project MinE 
Sweden.

Projektet är ett samarbete med flera europeiska länder, där arvsmassan hos minst 15 000  
patienter ska studeras. Syftet är att hitta nya sjukdomsanlag och ärftliga anlag som skyddar 
mot ALS- och demenssjukdom. Kunskapen om hur hjärnans sjukdomar uppstår kommer att ha 
betydelse för utvecklingen av nya läkemedel och förebyggande insatser.
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Bilaga: Anslag till rehabilitering & rekreation

Förening Ändamål Rehab Rekreation

Stockholm Vattengymnastik 6 000

Stockholm MS cirkel 3 000

Stockholm Olika spel eller biokvällar på kansliet 10 000

Stockholm Temakvällar ABF 16 st 30 000

Stockholm Dagskryssning till Åland 4 000

Stockholm Pubkvällar med underhållning 3 000

Stockholm Resa till Hamburg 5 dgr 32 000

Stockholm Resa till Medelhavet 14 dgr 130 000

Uppsala län Mindfullness och yoga 6 000

Uppsala län Rehabkonferens för politiker, tjänstemän, profession 
och medlemmar

15 000

Uppsala län Tredagars kurs om rättigheter, äta med hälsosamt, 
egenvård

5 000

Uppsala-Knivsta Sittjympa 15 ggr 5 000

Uppsala-Knivsta Yoga och avspänning 10 ggr 3 000

Östra Sörmland Konstresa till Sthlm och allsång alt endagsresa till 
Eskilstuna Zoo

10 000

Östra Sörmland Ridläger 4 dgr 5 000

Östergötlands län  2 Nysjukekurser, 3 dgr och fortsättning av nystart-
kurser

80 000

Östergötlands län Opinionsutbildning 10 000

Östergötlands län Familje-närståendekurs, 3 dgr 30 000

Östergötlands län Diagnoskurs Parkinson alt MS 27 000

Östergötlands län Prova på dagar Valjeviken 5 dgr 17 000

Östergötlands län Resa till Medelhavsområdet 15 dgr 95 000

Östergötlands län Inköp av badstol á 15 500,  duschstol 4 000 19 000

Linköping Hantverkscirkel på egen hand med 
handledning av medh

2 000

Linköping Rehabträning på egen hand med 
handledning av medhjälpare

4 000

Linköping Resa till Sommarsol 5 dgr 25 000

Linköping Resa i Östergötland eller närliggande län, 1 dag 5 000

Norrköping Medicinsk yoga 3 000

Norrköping Rytmikkurs 4 000

Norrköping Rytmikkurs Söderköping 3 000
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Förening Ändamål Rehab Rekreation

Norrköping Bad, vattengymnastik 9 000

Norrköping Nystartkurs 6 000

Finspång Bad i varmvattenbassäng 6 000

Finspång Rytmikkurs 2 000

Jönköpings län Rehabkonferens för politiker o tjänstemän 
profession och medlemmar

15 000

Smål Höglandet Endagsresa till Gränna och Visingsö 8 000

Smål Höglandet Bussresa till Tyskland 4-6 dgr 30 000

Kronoberg Familjehelg Valjeviken 3 dgr 10 000

Kalmar län Resa till Stockholm med omnejd 2 dgr/ Resa till 
Valjeviken 3 dgr

30 000

Kalmar Rekreationsverksamhet i form av vattengymnastik, 
bowling, grillkväll, medlemsträffar med olika teman

9 000

Kalmar Endagsresa till Växjö med omnejd eller endagsresa 
till Karlskrona

10 000

Västervik Resa till Mättinge 2 dgr 15 000

Gotland Martallen Rehabbad i varmvattenbassäng 10 000

Skåne Kurs Skapa konst, 3 dgr eller skapa ull med mina 
drabbade händer 3 dgr

30 000

Skåne Rehabiliteringskurs 3 dgr 30 000

Skåne Familjekurs 3 dgr alt anhörigkurs 3 dgr 30 000

Skåne Resa med buss till Wien 7 dgr 60 000

Kristianstadsbygden Golf 20 ggr 2 000

Västra Skåne Handikappbad 2 000

Västra Skåne Temadag om MS 2 000

Västra Skåne Julmarknadsresa till Rostock 3 dgr 10 000

Västra Skåne Resa till Jönköping 5 dgr 13 000

Västra Skåne Endagsresa ut i det blå 4 000

Västra Skåne Rekreations- och rehabdagar på Ädelfors folkhög-
skola 3 dgr eller hälsodagar på Valjeviken 3 dgr

18 000

Österlen Varmbad 3 000

Halmstad Endagsresa till Danmark 5 000

Halmstad Målarkurs 4 000

Halmstad Medicinsk yoga 8 000

Halmstad MS-konferens 2 000

Kungsbacka Endagsresa till Wapnö gård 6 000

Västra Götaland Rehabkonferens för politiker, tjänstemän, profession 
och medlemmar

15 000

Västra Götaland Kurs i akvarellmålning 2 dgr 10 000
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Förening Ändamål Rehab Rekreation

Kaprifol Teaterresa vår eller höst 7 000

Kaprifol Kaprifoldagen på Buagården eller 
bussutflykt till julkonsert

9 000

Kaprifol Rehabbad i varmvattenbassäng 2 000

Kaprifol Temadag med föreläsning om någon 
diagnos

2 000

Kaprifol Studiecirkel i akvarellmålning 3 000

Norra Bohuslän Prova på aktiviteter på Quality Spa 4 000

Norra Bohuslän Endagsresa till Oslo för att gå på operan eller 
endagsresa till Göteborg

4 000

Norra Bohuslän Resa till Ädelfors folkhögskola 4 dgr 21 000

Göteborg Träffar för anhöriga till Huntington 10 ggr 3 000

Göteborg Bad för muskelsjuka medlemmar 6 000

Göteborg Råd o stöd-verksamhet KOMPASSEN 50 000

Göteborg Temadag i Skövde eller Trollhättan med primära 
muskelsjukdomar

20 000

Göteborg Gymnastikgrupp för MS-medlemmar 
12 ggr

5 000

Göteborg Medicinsk yoga 8 000

Göteborg Famijehelg " Barn som anhöriga" 3 dgr 20 000

Göteborg Friskvårdsdagar med massage och handfunktionsträ-
ning 2 ggr/termin

2 000

Göteborg Kurs i inspirationsmålning inkl meditation 
6 ggr/termin

5 000

Göteborg Bussresa till Värmland 4 dgr 15 000

Göteborg Rullstolsdansträning 19 ggr och temadag Västcupen 
& SM rullstolsdans

20 000

Göteborg Resa till Calpe i Spanien 12 dgr 48 000

Måsen Sjukgymnastik o bad 3 000

Måsen Dagsutflykt vår/höst 8 000

Måsen Må bra dagar Valjeviken 4 dgr 20 000

Mark Vattengynnastik med ledare 7 000

Mark Dagträffar med olika aktiviteter: målarkurs,
oljemålning, lättgympa, hjärngympa

5 000

Mark Endagsresa till Göteborgsoperan alt 
resa till Forsvik 2 dgr

13 000

Alingsås Vattengymnastik 3 000

Alingsås Boule 3 000

Alingsås Endagskryssning i skärgården 5 000



73

Förening Ändamål Rehab Rekreation

Alingsås Rekreationsresa till Bohusgården 2 dgr eller 
till Sommarsol 2 dgr

35 000

Ätradal Resa till Humlegården med utflykter till Stockholm, 
4 dgr

20 000

Skaraborg Rekreationsläger på Piperska 40 000

Karlstad Rytmisk rehabilitering med 
RGRM-metoden

7 000

Karlstad Föreläsning om spasticitet 3 000

Karlstad Ridterapi 7 000

Karlstad Aktiviteter i samband med Parkinsondagen 4 000

Karlstad Föreläsning om ALS 3 000

Karlstad Yoga 2 000

Karlstad Resa till Mättinge 3 dgr 15 000

Karlstad Resa till Karlskoga 3 000

Örebro län Föreläsning om neurologisk rehabilitering 7 000

Örebro län Rehabkonferens för politiker, tjänstemän, profession 
och medlemmar

15 000

Örebro Resa Sommarsol 6 dgr 20 000

Karlskoga-Degerfors Rehabträning i grupp 7 000

Karlskoga-Degerfors Resa till Valjeviken 5 dgr 15 000

Västerås Fredagsträffar med tema, föreläsningar, rättigheter, 
rehabilitering, vård och hälsa

7 000

Västerås Bowling 2 000

Västerås Medicinsk yoga 3 000

Västerås SPA-dag 4 000

Västerås Teaterresa till Stockholm 6 000

Fagerstaregionen Resa Spa Sunne 3 dgr 7 000

Västmanland, Dalarna Resa till Calpe 14 dgr 130 000

Falun och Norra 
Dalarna

Ridterapi 40 000

Gävleborg Rehabkonferens för politiker, tjänstemän, profession 
och medlemmar

15 000

Västernorrland Må-bra-helg på Hola folkhögskola 2-3 dgr 12 000

Härnösand Rehab-bad i Härnösand och  Ö-vik 15 000

Härnösand Kulturaktiviteter 4 000

Härnösand Höstresa till Vemdalsfjällen 4 dgr 6 000

Härnösand Rehab-helg 3 dgr 17 000

Västerbotten Må-bra-helg, hotell Lappland 11 000
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Beviljat belopp

Grundbidrag 840 000

Rehabilitering 905 000

Rekreation 1 266 000

Summa 3 011 000

Bilaga:  
Sammanställning av utdelning rehab och rekreation

Förening Ändamål Rehab Rekreation

Västerbotten Idéseminarium, rehabkonferens för politiker, 
tjänstemän, profession och medlemmar

15 000

Västerbotten, Väster-
norrland och Jämtland

Resa till Calpe 14 dgr 83 000

Umebygden Gymnastik, vatten och på land 6 000

Umebygden 3 samtalsgrupper 5 000

Umebygden Resa till Nordnorge, Lofoten 5-6 dgr 106 000

Skellefteå Bassängträning i rehabbassäng 2 000

Skellefteå Föreläsning i Mindfullness 2 000

Skellefteå Endagsresa till Storforsen 2 000

Södra Lappland Föreläsning på strokedagen 3 000

Södra Lappland Endagsresa till Renforsen 4 000

Norrbotten Kurs 3 dgr Kultur och hälsa 11 000

Norrbotten Resa till Medelhavsregionen 14 dgr 110 000

Boden Resa till Jukkasjärvi 3 dgr 14 000

Summa: 905 000 1 266 000
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Styrelse

Styrelsen för Neuroförbundet förvaltar 
Stiftelsen till Anders Ulffs minne 
(org.nr. 802412-3393) enligt stiftelse-
förordnandet. Stiftelsen Anders Ulffs Minne 
har haft 2 sammanträden under 2014. 

Ordförande
Lise Lidbäck, konsulent (Kungsängen)
Närvaro vid 1 sammanträden

Vice ordförande
Bengt Olsson, fackförbundsordförande        
(Malmö)
Närvaro vid 1 sammanträden

Kassaförvaltare
Kent Andersson, ekonom (Mölndal)
Närvaro vid 2 sammanträden

Ledamöter 
Johanna Andersson, kundansvarig (Västerås)
Närvaro vid 2 sammanträden

Maj Danielsson, forskningsadm. (Enviken)
Närvaro vid 1  sammanträden

Johan Gunnarson, ingenjör (Solna)
Närvaro vid 2 sammanträden

UnoJohansson, försäljningschef (Töreboda)
Närvaro vid 2 sammanträden

Gunilla Nilsson, support- och utbildningschef 
(Enskede)
Närvaro vid 1 sammanträden

Petra Nilsson, administratör (Karlskoga)                 
Närvaro vid 2 sammanträden

Suppleanter
Ingrid Johansson, miljösamordnare (Råneå)
Närvaro vid 0 sammanträden

Kerstin Kjellin, jurist (Upplands Väsby)
Närvaro vid 2 sammanträden

Ewy Lundsten Falk, redovisningskonsult  
(Hallstahammar)
Närvaro vid 2 sammanträden

Revisorer

Grant Thornton Sweden AB, 
Maria Karlsten
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Ändamål

Stiftelsen till Anders Ulffs minne – ändamål

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne har till ändamål att 
främja ungdomars vård och fostran samt utbildning genom den verksamhet som bedrivs för 
personer som är medlemmar i Neuroförbundets ungdomsavdelning DUNS och där företrädes-
vis åt personer yngre än 35 år. 
Stiftelsen registrerades år 2002.

Förvaltningen av stiftelsens angelägenheter hanteras av en styrelse som utgörs av styrelsen för 
Neuroförbundet  

Ekonomi
Stiftelsens kapital utgörs f.n. av gåvor från stiftelsens grundare, fru Kristina Ulff, och hennes 
anhöriga samt av tidigare gåvor avsedda för stiftelsen. Fru Kristina Ulff avled den 20 augusti 
2009 och 2010 tillfördes medel till stiftelsen enligt  
hennes testamente.

Grundkapitalet uppgår till 148 tkr. Stiftelsens totala kapital uppgår per 31 december 2014 till 
15 231 tkr. (16 287 tkr). 

Under 2014 har utdelning skett med 71 tkr till Neuroförbundet Göteborg för att användas till 
följande verksamheter för medlemmar under 35 år.

Utdelning

Rullstolsdans
Under många har Neuroförbundet Göteborg anordnat både träning och tävling i rullstolsdans. 
Medlen som nu beviljades ska användas till SM i rullstolsdans.

Göteborg Open
Neuroförbundet Göteborg är medarrangörer till detta evenemang som är Sveriges största bredd 
och rekryteringstävling för barn och ungdomar med funktionshinder. 
Bidraget täcker delvis de kostnader som uppstår för hjälpare och funktionärer som hjälper till 
med evenemanget.
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Resultat- och balansräkning

Resultaträkning tkr
 2014 2013 Not 
Intäkter   
Aktieutdelning 511 562
Omplaceringsresultat aktier 724 351 1 
Bankränta 1 2
Summa intäkter 1 236 915 

Kostnader
Förvaltningskostnader -108 -154
Summa kostnader -108 -154

Årets överskott 1 128 761
 

Balansräkning i tkr
 31/12 2014 31/12 2013 Not

Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella värdepappersinnehav 16 288 15 240 1
Summa anläggningstillgångar 16 288 15 240

Omsättningstillgångar
Kassa och bank 155 315
Summa omsättningstillgångar 155 315
Summa tillgångar 16 443 15 555

Eget kapital   2  
Grundkapital 148 148 
Balanserat kapital 16 139 15 083
Summa eget kapital 16 287 15 231

Skulder
Kortfristiga skulder 153 321
Upplupna kostnader 3 3
Summa skulder 156 324

Summa skulder & eget kapital 16 443 15 555
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Noter

Not 1
Marknadsvärdet på värdepapper var 17 197 tkr vid utgången av 2013 och 19 502 tkr vid ut-
gången av 2014. Stiftelsen Anders Ulffs minnes värdepapper förvaltas av bank enligt avtal om 
s.k. diskretionär förvaltning. Placeringar i aktier, kassa och räntebärande instrument ska ske 
med inriktning på långsiktighet och jämn kapitaltillväxt, och ska ske i värdepapper noterade på 
Stockholms Fondbörs. En hög och jämn avkastning i kombination med god riskspridning ska 
eftersträvas. Aktier och aktierelaterade finansiella instrument ska vara emitterade av företag 
som inte bryter mot FN:s förklaring om mänskliga rättigheter eller ILO:s åtta kärnkonventioner. 

 2014 2013
Värdepapper 
Ingående bokfört värde 15 240 14 474
Förvärv 6 364 766
Försäljningar -5 316  0
Utgående bokfört värde 16 288 15 240

Omplaceringsresultat
Realisationsvinst aktier 742 351
Realisationsförlust aktier -18 0
Summa omplaceringsresultat 724 351
   
    
 
Not 2  
 2014 2013
Eget kapital 
Belopp vid årets ingång 15 231 14 470
Redovisat årsresultat 1 128 761 
Beslutade anslag -71 0
Belopp vid årets utgång 16 288 15 231
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Slutord

Styrelsen för Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne vill 
framföra sitt varmaste tack till dem som medverkat till att fonden har kunnat stödja verksam-
het inom fondändamålet.

Fonden har haft möjlighet att främja och ge stöd åt rekreation för yngre personer med 
neurologiska sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar.

Stockholm den 26 mars 2015

Lise Lidbäck
Förbundsordförande

Johanna Andersson Kent Andersson Maj Danielsson 

Johan Gunnarson Uno Johansson Gunilla Nilsson 

Petra Nilsson Bengt Olsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 13 maj 2015
Grant Thornton Sweden AB

Maria Karlsten    
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse









Tryck: Sjuhäradsbygdens tryckeri, Borås
Upplaga: 50 ex
Text: Anne Thelander, Neuroförbundet
Layout: Peter Winberg, Neuroförbundet
Bilder: Neuroförbundets bildarkiv, där ej annat anges



Neuroförbundet (tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR) är Sveriges första intresse-
organisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser har 
samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtids-
tro. Neuroförbundet har ca. 13 000 medlemmar. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer och 
följer spetsforskningen inom neurologi.

neuroforbundet.se 
info@neuroforbundet.se

Tel: 08-677 70 10 
S:t Eriksgatan 44, 4tr
Box 49 084, 100 28 Stockholm
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